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ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ημερομηνία ίδρυσης 
10/03/1925

Πρόεδρος
Ευάγγελος Μαρινάκης

Αντιπρόεδροι
Σάββας Θεοδωρίδης
Σωκράτης Σ. Κόκκαλης
Μιχάλης Κουντούρης
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
Αλμπέρτο Μποτία
Ανδρέας Μπουχαλάκης

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

Έδρα 
Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»

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

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

Ο Πειραιάς γιορτάζει για το καμάρι του, που έφτασε τα 44 Πρωταθλήματα 
όταν όλες οι άλλες ομάδες μαζί μετρούν 37!
Οι  Έλληνες γιορτάζουν για το 7ο συνεχόμενο Πρωτάθλημα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.
 
 Ένα ρεκόρ μυθικό, που μόνο ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μπορεί να κάνει και άλλοι δεν 
μπορούν ούτε καν να ονειρευτούν.
 
Με τα έξι συνεχόμενα Πρωταθλήματα ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ονομάστηκε ΘΡΥΛΟΣ. 
Στη συνέχεια πήρε 7 συνεχόμενα Πρωταθλήματα, ρεκόρ που έμοιαζε ότι θα 
μείνει ακατάρριπτο στους αιώνες...
 
Όμως απόψε γιορτάζουμε ξανά έναν παγκόσμιο ποδοσφαιρικό άθλο.
7 συνεχόμενα Πρωταθλήματα κόντρα σε όλους και σε όλα.
 
Με ψυχή, πίστη, πάθος, ενέργεια, ακατάπαυστη δουλειά, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
γιορτάζει το 44ο Πρωτάθλημα, το 7ο συνεχόμενο...
 
Γιορτάζουμε την μόνιμη παρουσία του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ στο κλειστό κλαμπ των 
25 καλύτερων της Ευρώπης.

Γιορτάζουμε τις ευρωπαϊκές επιτυχίες ΟΛΩΝ των τμημάτων του ΟΣΦΠ και 
βέβαια το ότι ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΣ δοξάζει το όνομα της Ελλάδας στα πέρατα 
του κόσμου!

Γεννήθηκε στον Πειραιά, έγινε ΘΡΥΛΟΣ, δοξάζει την Ελλάδα σε όλο τον 
Πλανήτη και συνεχίζουμε...
 
Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, συνεχίζουμε να παλεύουμε, συνεχίζουμε 
να νικάμε...
 
ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Ελλάδα γιορτάζει
για τον Θρύλο της.

EDITORIAL
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16.00
Πάρκο των Πρωταθλητών
Από τον Ολυμπιακό, την Τράπεζα Πειραιώς και τη Vodafone
στον περιβάλλοντα χώρο του Γ. Καραϊσκάκης. 

20.30
Συναυλία
ΜΕΛΙSSES-Dj Antonis Dimitriadis

21.15
Έναρξη Φιέστας

21.30
Τελετουργικό 

22.00 
Απονομή 44ου Πρωταθλήματος Ελλάδας 

22.20 
Γύρος Θριάμβου

22.30
Λήξη Φιέστας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΦΙΕΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
2016-2017



6

Μια οµάδα. Μια ιστορία.
Γίνε κι εσύ κοµµάτι της, µόνο µε την πιστωτική κάρτα
Olympiacos F.C. MasterCard.
Απόκτησέ τη, χρησιµοποίησέ τη σε κάθε σου αγορά, συγκέντρωσε πόντους και εξαργύρωσέ τους
µε πλούσια δώρα: 

• Συλλεκτικά αντικείµενα µε υπογραφές παικτών

• Εισιτήρια διαρκείας

• Μοναδικές ποδοσφαιρικές εµπειρίες όπως: συνοδεία παικτών στο γήπεδο (line-up kids),
   Olympiacos Experience, Meet & Greet µε τους παίκτες.

Η υπηρεσία παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις  στην κίνηση κεφαλαίων.

Πληροφορίες και όροι προγράµµατος Τ. 18 2 18, www.piraeusbank.gr
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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.
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HELLO NEW YORK

*Καθημερινές πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty. 

Hello Tomorrow

ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΛΩΣ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι. ΖΗΣΤΕ ΤΟ.

Πετάξτε καθηµερινά από Αθήνα για Νέα Υόρκη* µε την απευθείας πτήση της Emirates και απολαύστε γκουρµέ 
κουζίνα, πάνω από 2.500 κανάλια ψυχαγωγίας και µια µοναδική εµπειρία πτήσης.
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Η ΟΜΑΔΑ

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.
 
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 
Al-Raed. Αναλαμβάνοντας, πλέον, για τρίτη φορά στην 
προπονητική του καριέρα, την τεχνική ηγεσία του 
Θρύλου, ο Τάκης Λεμονής επιστρέφει στην οικογένεια 
του Ολυμπιακού.

Τάκης Λεμονής

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ Βοηθός Προπονητή
ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΤΟΣ Βοηθός Προπονητή
ΑΛΕΚΟΣ ΡΑΝΤΟΣ Προπονητής Τερματοφυλάκων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ  Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΣ Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
ΜΑΝΟΣ ΣΜΠΟΚΟΣ  Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ  Αναλυτής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ   Αναλυτής

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΣ Ιατρός
ΜΑΡΙΑ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ   Εργοφυσιολόγος - Διατροφολόγος
ΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ  Φυσικοθεραπευτής
ΘΏΜΑΣ ΘΏΜΑΣ  Φυσικοθεραπευτής
ΤΑΣΟΣ ΠΛΙΑΓΚΟΣ Φυσικοθεραπευτής 
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΣΙΒΙΛΙΑΣ Φυσικοθεραπευτής
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ  Φυσικοθεραπευτής

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
FRANÇOIS MODESTO   Αθλητικός Διευθυντής
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΥΡΕΚΑΣ  Team manager
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΠΕΡΑΛ  Διερμηνέας
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΛΗ Διερμηνέας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ  Φροντιστής
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΟΥΡΣΟΣ  Φροντιστής
ΜΑΝΏΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΣ  Φροντιστής
ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΗΣ Φροντιστής

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
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ΠΑΙΚΤΕΣ

Η ΟΜΑΔΑ

Αλί
Σισοκό
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1987
ΧΏΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.85
ΒΑΡΟΣ: 83 ΚΙΛΑ

22

Νικόλα
Λεάλι
Τερματοφύλακας

Λευτέρης 
Χουτεσιώτης
Τερματοφύλακας

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1993
ΧΏΡΑ: ΙΤΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.92
ΒΑΡΟΣ: 89 ΚΙΛΑ

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

31 33

Στέφανος 
Καπίνο
Τερματοφύλακας

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

27 3

36

Αλμπέρτο 
Μποτία
Αμυντικός

Μπρούνο
Βιάνα
Αμυντικός

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΧΏΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.87
ΒΑΡΟΣ: 78 ΚΙΛΑ

Μανουέλ
Ντα Κόστα
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 6 ΜΑΪΟΥ 1986
ΧΏΡΑ: ΜΑΡΟΚΟ
ΥΨΟΣ: 1.91
ΒΑΡΟΣ: 98 ΚΙΛΑ

6

Αλμπέρτο
Ντε Λα Μπέγια 
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1985
ΧΏΡΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.82
ΒΑΡΟΣ: 80 ΚΙΛΑ

24
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43

Δημήτρης 
Nικολάου
Αμυντικός

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

Παναγιώτης 
Ρέτσος 
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998
ΧΏΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.85
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

45

Χουάν Κάρλος
Παρέδες 
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1987
ΧΏΡΑ: ΕΚΟΥΑΔΟΡ
ΥΨΟΣ: 1.75
ΒΑΡΟΣ: 71 ΚΙΛΑ

44

Ντιόγκο 
Φιγκέιρας 
Αμυντικός

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

77

Αλεξί
Ρομαό
Μέσος

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

4

Κώστας 
Φορτούνης
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992
ΧΏΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.81
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

7 8

Ανδρέας 
Μπουχαλάκης
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993
ΧΏΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.87
ΒΑΡΟΣ: 86 ΚΙΛΑ

Αλεχάντρο
Ντομίνγκεζ
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1981
ΧΏΡΑ: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΥΨΟΣ: 1.76
ΒΑΡΟΣ: 72 ΚΙΛΑ

10
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Η ΟΜΑΔΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ

Aντρέ
Μάρτινς
Μέσος

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

28

32

Θανάσης 
Ανδρούτσος 
Μέσος

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

18

Tαρίκ 
Ελιουνούσι
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988
ΧΏΡΑ: ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.72
ΒΑΡΟΣ: 64 ΚΙΛΑ

19

Εστεμπάν 
Καμπιάσο
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1980
ΧΏΡΑ: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΥΨΟΣ: 1.77
ΒΑΡΟΣ: 79 ΚΙΛΑ

52

Γιώργος
Μανθάτης  
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11 ΜΑΪΟΥ 1997
ΧΏΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.74
ΒΑΡΟΣ: 75 ΚΙΛΑ

92

Σεμπά

Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992
ΧΏΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.79
ΒΑΡΟΣ: 81 ΚΙΛΑ

11

Μάρκο
Μάριν
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 MΑΡΤΙΟΥ 1989
ΧΏΡΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.70
ΒΑΡΟΣ: 64 ΚΙΛΑ
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Καρίμ
Ανσαριφάρντ
Επιθετικός

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

9

Όσκαρ
Καρντόσο
Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 ΜΑΪΟΥ 1983
ΧΏΡΑ: ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΥΨΟΣ: 1.93
ΒΑΡΟΣ: 90 ΚΙΛΑ
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ΘΕΜΑ

Η «χρυσή επταετία» του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ολυμπιακό έχει σημαδευτεί, 
πλέον, από ισάριθμα πρωταθλήματα και κάνοντας εδώ μια αναδρομή, 
θυμόμαστε τα προηγούμενα 6, τα οποία ήταν προπομποί του ιερού... 7!

Φτάνοντας στο ιερό... 7!

Όλα άρχισαν... ξανά το 2010! Όταν 
ο Ολυμπιακός, βγαίνοντας από 
μία χρονιά, κατά την οποία έμεινε 

μακριά από την κορυφή, μπήκε σε μία νέα 
εποχή, γεμάτος δίψα για διάκριση, για ακόμη 
περισσότερους τίτλους και νέες κορυφές! Ο 
κ. Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε την τύχη της 
ομάδας μας και από την πρώτη κιόλας σεζόν, 
έβαλε τις βάσεις, ώστε να γίνει ο Ολυμπιακός 
η ομάδα των ρεκόρ και να αφήσει πολύ πίσω 
τους διώκτες του!

Πρώτο ματς στο πρωτάθλημα του 2010-
11 εκείνο απέναντι στον Ηρακλή και... 
ήττα. Στη Θεσσαλονίκη με 2-1. Ο Θρύλος 
πείσμωσε. Πληγώθηκε με το «καλημέρα», 
όμως αντί να χάσει το θάρρος του, έδειξε 
τα δόντια του. Συνέχισε, στον δρόμο για 
την επάνοδο στην κορυφή, κάνοντας μία 
εξαιρετική σεζόν και χάνοντας ελάχιστα 
ματς. Μεταξύ των σημαντικών νικών που 
καταγράφηκαν εκείνη τη χρονιά είναι το 
2-1 με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη, 
η εξάρα επί της ΑΕΚ, επίσης μέσα στον Ναό 

και μία πεντάρα επί του Πανιώνιου, στην έδρα μας. Το τέλος του 
πρωταθλήματος βρήκε τον Ολυμπιακό πρώτο με 73 βαθμούς, 
έναντι 60 του Παναθηναϊκού, 50 της ΑΕΚ και 48 του ΠΑΟΚ. Το... 
πρώτο όσων θα ακολουθούσαν, ήταν γεγονός!

Η σεζόν 2011-12 άρχισε με τον Θρύλο να επανέρχεται στην 
Ευρώπη και να μπαίνει ως το απόλυτο φαβορί στο πρωτάθλημα. 
Άρχισε τις υποχρεώσεις του με νίκη επί της Ξάνθης στο 

Καραϊσκάκη με 2-1 και συνέχισε δίχως 
να γνωρίσει την ήττα μέχρι το ματς στην 
Τρίπολη με τον Αστέρα (2-0). Νίκησε 2 
φορές τον ΠΑΟΚ (2-1 και 0-2), και την ΑΕΚ 
εντός (2-0) και συνολικά είχε εξαιρετική 
παρουσία στο πρωτάθλημα, αφήνοντας εκ 
νέου πίσω του τους... επίδοξους κατακτητές 
της κορυφής. Αυτή έμελλε, όμως, στο 
τέλος της περιόδου 2011-12 να βαφτεί 
και πάλι «ερυθρόλευκη» και μάλιστα 
ξανά με άνεση. Συνολικά ο Ολυμπιακός 
κατέκτησε 73 βαθμούς (ξανά), έναντι 
66 του Παναθηναϊκού, 50 του ΠΑΟΚ, 50 
του Ατρομήτου και 48 της ΑΕΚ, η οποία 
τερμάτισε πέμπτη.
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ΘΕΜΑ

Ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει δύο πρωταθλήματα σερί και 
δεν είχε σκοπό να σταματήσει. Με τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη 
στο «τιμόνι» έβλεπε ψηλά και στόχευε και σε άλλους τίτλους, 
στο άμεσο μέλλον. Τη σεζόν 2012-2013, ο Θρύλος μπήκε 
στο πρωτάθλημα με στόχο να κάνει το «3 στα 3». Άρχισε 
τις υποχρεώσεις του με «διπλό» στη Βέροια και συνέχισε 
αήττητος μέχρι το ματς με τον Ατρόμητο και την ήττα με 2-3, 
μέσα στο Καραϊσκάκη. Από εκεί και έπειτα ο Ολυμπιακός 
συνέχισε ξανά με νίκες και έφτασε αήττητος ως το τέλος. 
Συγκέντρωσε συνολικά 77 βαθμούς, 15 περισσότερους 
από τον δεύτερο ΠΑΟΚ, με 62! Τρίτος ήταν ο Αστέρας 
Τρίπολης με 56, ενώ ακολούθησαν ΠΑΣ Γιάννινα και Ξάνθη. 
Ο Παναθηναϊκός ήταν 7ος με 40 βαθμούς, ενώ η ΑΕΚ... 
υποβιβάστηκε, μαζεύοντας 27 βαθμούς!

Η επιτυχία συνεχίστηκε και τη σεζόν 2013-14. Ο Ολυμπιακός 
μπήκε ξανά στο πρωτάθλημα της Super League ως το 
απόλυτο φαβορί και με στόχο να διευρύνει το σερί του. Άρχισε 
πάλι με διπλό τις υποχρεώσεις του (1-0 την Καλλονή στο 
ΟΑΚΑ) και συνέχισε αήττητος για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
ρίχνοντας και μία τεσσάρα στον ΠΑΟΚ, αλλά και περνώντας 
από τη Λεωφόρο με νίκη (0-1)! Η σεζόν ολοκληρώθηκε με 
νίκη επί του Απόλλωνα και την κατάκτηση, για ακόμη μια 
φορά, της κορυφής! Ο Θρύλος συγκέντρωσε συνολικά 86 
βαθμούς, αφήνοντας πίσω του δεύτερο τον ΠΑΟΚ με 69! 
Τρίτος ήταν ο Ατρόμητος, με 66, πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ και 
τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 66 επίσης. Την πεντάδα έκλεισε 
ο Αστέρας Τρίπολης, με 58 βαθμούς.

CC_GreekFootballTeam_press_160x235mm_v3.indd   1 24/01/17   17:04
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Βάζοντας πλώρη για το πέμπτο συνεχόμενο πρωτάθλημα, ο 
Ολυμπιακός άρχισε τις υποχρεώσεις του τη σεζόν 2014-15 
ενισχυμένος και με διάθεση να ανοίξει ακόμη περισσότερο 
τη διαφορά του από τους επίδοξους διεκδικητές του τίτλου... 
Η κούρσα, αυτή τη φορά, ήταν ακόμη πιο μακρά, αφού αντί 
για 30 αγωνιστικές, το πρωτάθλημα της Super League είχε 
34. Έτσι, ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες ευκαιρίες για νίκες, 
αλλά και για να αυξήσει τη διαφορά του από τους διώκτες 
του στη Super League. Στο τέλος της διαδρομής, ο Θρύλος 
κατάφερε να «φύγει» και πάλι πολύ μπροστά και να κόψει 
πρώτος το «νήμα», με άνεση. Άφησε 12 βαθμούς πίσω του 
τον Παναθηναϊκό και 13 τον ΠΑΟΚ, αφού συγκέντρωσε 
συνολικά 78, έναντι 66 και 65 αντίστοιχα. Τέταρτος ήταν ο 
Αστέρας Τρίπολης με 59 και πέμπτος ο Ατρόμητος με 54.

Η περσινή σεζόν έμελλε να μείνει στην ιστορία, μέχρι την... 
εφετινή τουλάχιστον! Η ομάδα των ρεκόρ, ο Θρύλος του 
ελληνικού ποδοσφαίρου, έσπασε όλα τα... κοντέρ! Πήρε 

το πιο γρήγορο πρωτάθλημα της ιστορίας του! Άφησε πίσω 
τους... άλλους, σε τέτοια απόσταση, ώστε να χρειάζονται... 
κυάλια για να τον δουν! Μπήκε με φόρα στο πρωτάθλημα, 
πέτυχε μεγάλες νίκες και κατόρθωσε στο τέλος να γράψει 
-ξανά- ιστορία! Τερμάτισε με 85 βαθμούς, πρώτος και 
άφησε πίσω του τον δεύτερο Παναθηναϊκό, με 55 βαθμούς! 
Η διαφορά ήταν 30 ολόκληροι βαθμοί, ίσοι με 10 νίκες! 
Επίτευγμα μοναδικό, ανεπανάληπτο. Η ΑΕΚ ήταν τρίτη με 54 
βαθμούς και ο ΠΑΟΚ τέταρτος με 45! Αδιανόητη η διαφορά 
των 40 βαθμών από τους «ασπρόμαυρους»! Την πεντάδα 
έκλεισε ο Πανιώνιος με 44 βαθμούς...

Η ιστορία δεν σταματά εδώ. Συνεχίζεται. Ο κ. Βαγγέλης 
Μαρινάκης συνεχίζει να μεγαλώνει τον Ολυμπιακό και να 
τον οδηγεί σε νίκες και μεγάλες επιτυχίες! Το 8ο σερί, το 9ο 
σερί έρχονται... «Μην σταματάς!» είναι το μότο μας. Και θα 
συνεχίσουμε!

ΘΕΜΑ
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O
Θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο 
Ολυμπιακός, έχει περάσει πλέον στη νέα 
εποχή. Από το 2010, οπότε ο κ. Μαρινάκης 

ανέλαβε τα ηνία, συνεχίζεται και μεγαλώνει το 
όνομα και η ιστορία του Ολυμπιακού μας. Ιστορία την 
οποία έχουν γράψει με «χρυσά γράμματα» τεράστιες 
προσωπικότητες. Αθλητές, προπονητές, Πρόεδροι. 
Μεταξύ των Προέδρων, ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, 
ο άνθρωπος που έβγαλε τον Ολυμπιακό από τα 
«πέτρινα χρόνια» και τον έκανε ξανά πρωταθλητή!

Πίσω στο μακρινό 1997, ο Θρύλος άρχισε να 
σαρώνει και πάλι τα πρωταθλήματα. Να παίρνει 
τον ένα τίτλο πίσω από τον άλλο. Να αφήνει τους 
αντιπάλους του... με την όρεξη! Ο κ. Κόκκαλης έκανε 
ξανά τον Ολυμπιακό πρώτο και τον κράτησε εκεί για 
πάρα πολλά χρόνια! Επί προεδρίας του, μάλιστα, 
έλαβε χώρα η «χρυσή επταετία» των ετών 1997-
2003. Επτά σερί πρωταθλήματα, ένα μοναδικό 
ρεκόρ, ασύλληπτο, για κάποιον άλλο, πλην του 
Ολυμπιακού, αφού και το προηγούμενο ρεκόρ (των 
έξι σερί), δικό μας ήταν!

Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός έκανε και μία φιέστα! Από 
το 1997, οπότε και ξανασήκωσε κούπα, μετά από 
χρόνια, μέχρι το 2003, οπότε το Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά πλημμύρισε από χιλιάδες φιλάθλους του 
Ολυμπιακού, οι οποίοι όπως και απόψε, έτσι και 
τότε, γιόρτασαν το 7ο σερί! Η υπερηφάνεια είναι 
συνώνυμο του Θρύλου του ελληνικού ποδοσφαίρου 
και επί προεδρίας του κ. Σωκράτη Κόκκαλη 
γράφτηκε στην «ερυθρόλευκη» ιστορία μία «χρυσή 
σελίδα», γεμάτη υπερηφάνεια!

θΕΜΑ

Επί προεδρίας του κ. Σωκράτη Κόκκαλη, ο Ολυμπιακός έκανε επίσης
το «7 στα 7», γράφοντας ξανά ιστορία!

Το ρεκόρ ήταν... δικό μας!
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Ευχές από... την άκρη του πάγκου!

ΕΡΝΕΣΤΟ ΒΑΛΒΕΡΔΕ
«Θέλω να συγχαρώ όλους τους 
φίλους του Ολυμπιακού και όλο 
τον κόσμο του Πειραιά, για το νέο 
αυτό τίτλο πρωταθλήματος, που 
κάνει τον θρύλο του Ολυμπιακού να 
μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και τους 
γαύρους να συνεχίζουν να χαίρονται, 
κάθε φορά που τελειώνει μία σεζόν, 
με μία ακόμα νίκη! Παρόλο που 
είμαστε μακριά, συνεχίζουμε να 
χαιρόμαστε, για όσα μπορεί και 
καταφέρνει αυτός ο σύλλογος!»

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΖΑΡΝΤΙΜ
«Συγχαρητήρια για την κατάκτηση ενός 
ακόμη τίτλου. Είναι πολύ σημαντικό 
που ο Ολυμπιακός φτάνει τα 7 σερί 
πρωταθλήματα. Οι φίλαθλοι της ομάδας 
έχουν κάθε χρόνο τη δυνατότητα να 
πανηγυρίζουν για την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος, κάτι το οποίο δεν έχουν 
πολλοί φίλαθλοι στον κόσμο. Εύχομαι 
ακόμα περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον. 
Καλησπέρα φίλοι του Ολυμπιακού. Είστε 
πάντα στην καρδιά μου.»

Πέντε προπονητές που συνέβαλαν στο να φτάσει ο Θρύλος
στα 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα, εκφράζουν τα συγχαρητήριά τους 
και εύχονται να συνεχίσουμε μόνο με τίτλους!
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ΘΕΜΑ



ΒΙΤΟΡ ΠΕΡΕΪΡΑ
«Πολλούς χα ιρετ ισμούς σε  όλη 
την οικογένεια του Ολυμπιακού! Τα 
συγχαρητήριά μου για έναν ακόμα τίτλο, 
το έβδομο συνεχόμενο. Η ευχή μου 
είναι να συνεχίσετε και να τους κάνετε 
10, μόνο με νίκες! Ήταν πολύ μεγάλη 
χαρά για εμένα που ήμουν μέρος αυτού 
του μεγάλου συλλόγου και αυτής της 
μεγάλης οικογένειας. Σας στέλνω μια 
μεγάλη αγκαλιά!»

ΜΑΡΚΟ ΣΙΛΒΑ
«Πολλά συγχαρητήρια σε όλους σας! Στον 
Πρόεδρο, κύριο Μαρινάκη, σε όλους τους 
προπονητές που δούλεψαν στον Σύλλογο, 
σε όλους τους ποδοσφαιριστές, στους 
ανθρώπους που καθημερινά δουλεύουν 
για τον Σύλλογο και στους φανταστικούς 
φιλάθλους, που τον κάνουν διαρκώς 
μεγαλύτερο! Συγχαρητήρια για τα 44 
πρωταθλήματα, για το 7ο συνεχόμενο! Ξέρω 
πολύ καλά ότι είστε έτοιμοι για το επόμενο. 
Για εμένα προσωπικά και τους συνεργάτες 
μου, είναι μεγάλη περηφάνια, χαρά, τιμή, 
που αποτελούμε μέρος της ιστορίας αυτού 
του Συλλόγου! Συγχαρητήρια σε όλους!»
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ΜΙΤΣΕΛ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ
«Ο Ολυμπιακός είναι για ακόμη μία φορά 
πρωταθλητής, την έβδομη συνεχόμενη! Η 
ικανοποίηση για αυτή την επιτυχία, ακόμη και 
αν είναι... συνηθισμένη, είναι ανυπολόγιστη! 
Το να είσαι ο καλύτερος έχει απαιτήσεις, 
αλλά και ανταμοιβή! Ο Ολυμπιακός δεν 
είναι ακόμη ένας σύλλογος, ούτε απλώς μια 
ομάδα που έχω προπονήσει. Σημάδεψε την 
καρδιά μου και νιώθω υπερήφανος που έχει 
περάσει χρόνο εκεί. Στο σπίτι μου είμαστε 
όλοι Ολυμπιακοί! Για πάντα δικός σας, πάμε 
Ολυμπιακάρα! Πάμε!»
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο Αριέλ Ιμπαγάσα ήταν παρών στο 1ο πρωτάθλημα της νέας χρυσής 
επταετίας, επί Βαγγέλη Μαρινάκη και είναι ξανά παρών, στο 7ο συνεχόμενο 
και 44ο συνολικά!

Από το 1ο, με το «7» στην πλάτη,
έως σήμερα...

Αποτελεί ένα από τα «διαμάντια» που φόρεσαν και 
τίμησαν τη φανέλα του Θρύλου. Ο Αριέλ Ιμπαγάσα, 
αγαπήθηκε όσο λίγοι, ως ποδοσφαιριστής του 

Ολυμπιακού, δημιουργώντας μία υπέροχη σχέση με την 
ομάδα και την εξέδρα. Αφίχθη το 2010 στο Καραϊσκάκη και 
δήλωσε παρών στην πρώτη χρονιά της προεδρίας του κ. 
Βαγγέλη Μαρινάκη, φτάνοντας τότε στο 1ο πρωτάθλημα 
της νέας χρυσής επταετίας! Έχοντας ζήσει την ομάδα από 
μέσα, αλλά και για ένα διάστημα απ’ έξω, ο εμβληματικός 
Αργεντινός έχει σχηματίσει μία ολοκληρωμένη άποψη, για 
το τι εστί Ολυμπιακός. Πλέον, από άλλο πόστο, υπηρετεί τον 
αγαπημένο του Σύλλογο και συνεχίζει τη ζωή του εδώ, στην 
αγαπημένη του Ελλάδα. Μιλώντας στο αποψινό, συλλεκτικό 
τεύχος για την καθιερωμένη φιέστα της αγωνιστικής 
περιόδου, ανοίγει την καρδιά του και εκφράζεται απολύτως... 
ερυθρόλευκα!

«Κάνιο» ήσουν παρών στο πρώτο πρωτάθλημα της νέας 
εποχής του Ολυμπιακού, πίσω στο 2011. Είσαι παρών 
και τώρα, συνεχίζοντας να υπηρετείς τον Σύλλογο, από 
άλλο πόστο. Πόσο σημαντικό είναι για εσένα;

«Είμαι πάρα πολύ περήφανος και νοιώθω μόνο 
ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία, η οποία μου έχει δοθεί από 
τον Ολυμπιακό και από τον Πρόεδρο για το ότι ήμουν εδώ 
για να γιορτάσω το πρώτο πρωτάθλημα της ομάδας στη 
νέα εποχή με Πρόεδρο τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη και μετά 
από τη θέση του προπονητή. Είναι πολύ συγκινητικό ότι 
γιορτάζουμε το έβδομο συνεχόμενο πρωτάθλημα».

Χρόνο με τον χρόνο ο Ολυμπιακός προοδεύει, 
δυναμώνοντας το όνομά του και αυξάνοντας το μέγεθός 
του. Πως το έχεις ζήσει εσύ, όταν ήσουν στην ομάδα, 
όταν αποχώρησες για τον Πανιώνιο, αλλά και τώρα που 
έχεις επιστρέψει;

«Είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός μεγαλώνει συνεχώς. 
Χρόνο με τον χρόνο φαίνεται η διαφορά. Γίνεται ακόμα 
μεγαλύτερος Σύλλογος, πλήθος κόσμου πέρα από την 
Ελλάδα μιλάει για τον Ολυμπιακό. Οι Ακαδημίες μας 

έχουν κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο και προετοιμάζουν τους 
μελλοντικούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Όπως 
φαίνεται παντού ο Ολυμπιακός έχει γίνει ένας πάρα πολύ 
μεγάλος Σύλλογος, μακράν ο καλύτερος της Ελλάδας, αλλά 
και ισάξιος με πολλούς μεγάλους ευρωπαϊκούς. Είμαι πολύ 
περήφανος που βρίσκομαι εδώ και μπορώ να δουλέψω και 
να βοηθήσω να μεγαλώνει συνεχώς ο Σύλλογος».

Ήσουν από τους πρώτους ποδοσφαιριστές, της εποχής 
Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ολυμπιακό και ένα μεγάλο 
όνομα, που είχε έρθει τότε να φορέσει τη φανέλα του 
Θρύλου. Πως είχες εκλάβει το όραμα του Προέδρου για 
τον Ολυμπιακό;

«Ήταν η πρώτη μου εμπειρία έξω από την Ισπανία και 
ήρθα σε έναν Σύλλογο, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος, πολύ 
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γνωστός και πάντα με πολλούς στόχους. Να κερδίζει το 
πρωτάθλημα, να κερδίζει τίτλους, να κάνει καλή πορεία 
στην Ευρώπη, στο UEFA Champions League και όπως 
είπες και εσύ με έναν νέο Πρόεδρο, ο οποίος είχε πολύ 
μεγάλο όραμα για να δει τον Σύλλογο αυτό συνεχώς να 
βελτιώνεται και να μεγαλώνει. Ήρθα εδώ με πολλούς 
στόχους να εκπληρωθούν και πάντα να βάζουμε όλοι τα 
δυνατά μας, όσοι ήμασταν στην ομάδα, για να κερδίζει ο 
Ολυμπιακός τους στόχους του, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ 

σημαντικοί στη νέα του εποχή. Ήρθα εδώ και αυτό που 
έχω να δηλώσω είναι πως είμαι περήφανος για όσα έχω 
καταφέρει, περήφανος για όσα έχω ζήσει εδώ και πάρα 
πολύ ευχαριστημένος και νοιώθω ευγνωμοσύνη για την 
ευκαιρία που μου έχει δοθεί να ζήσω τόσα πράγματα με 
την ομάδα».

Έχοντας ζήσει, όλα αυτά τα χρόνια, τον κόσμο του 
Ολυμπιακού, μπορείς να επιβεβαιώσεις όσα λέει ο 
ύμνος του Συλλόγου, δηλαδή ότι ο κόσμος του είναι 
η δύναμή του;

«Ναι, ο ύμνος του UEFA Champions League είναι κάτι 
υπέροχο και φανταστικό γιατί είναι η μεγαλύτερη 
διοργάνωση. Όμως ο ύμνος του Ολυμπιακού είναι κάτι 
ακόμα πιο ιδιαίτερο για εμάς, είναι αυτό που όπως είπες κι 
εσύ λένε οι στίχοι του. Ότι είμαστε εδώ για να παίζουμε και να 
κάνουμε πάντα χαρούμενους τους φιλάθλους. Αυτούς τους 
φιλάθλους, τους οποίους  πρέπει να σεβόμαστε, να κάνουμε 
τα πάντα για να τους ευχαριστούμε, γιατί είναι εκείνοι οι 
οποίοι πάντα μας υποστηρίζουν και πάντα τραγουδάνε και 
παλεύουν για την ομάδα. Όπως είπα και πριν έχω λάβει πάρα 
πολύ μεγάλη στήριξη από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. 
Μεγάλη στήριξη και μεγάλη αγάπη και είναι πολύ σημαντικό 
για εμένα. Ανταποδίδω αυτή την αγάπη στους φιλάθλους 
μας, γιατί όπως λέει και ο ύμνος γι’ αυτούς βρισκόμαστε εδώ 
και αυτοί μας δίνουν δύναμη».

Έπαιζες με το 7 στην πλάτη και αυτή τη στιγμή ο 
Θρύλος γιορτάζει το 7ο συνεχόμενο πρωτάθλημά του, 
κάνοντας ένας νέο μοναδικό ρεκόρ! Τι σημαίνει για 
εσένα το 7 και ο Ολυμπιακός;

«Όταν ήρθα εδώ δεν ήξερα τι σημαίνει το νούμερο εφτά, 
απλά μου δώσανε τη φανέλα με αυτό το νούμερο. Δεν 
ήξερα την ιστορία αυτής της φανέλας. Μου είχαν πει πως 
πριν το είχε χρησιμοποιήσει ο Γκαλέτι και είπα εντάξει θα 
το πάρω γιατί είναι ένα ωραίο νούμερο. Στη συνέχεια όταν 
περνούσε ο καιρός εδώ, έμαθα τι σημαίνει η Θύρα 7 για 
τον Ολυμπιακό. Έμαθα ότι είναι το τυχερό και αγαπημένο 
μας νούμερο ως ομάδα και τώρα που γιορτάζουμε το 7ο 
συνεχόμενο πρωτάθλημα αποδεικνύεται πως είναι ένα 
νούμερο που φέρνει τύχη και ελπίζουμε έτσι να συνεχιστεί».

Κοιτάμε μπροστά και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. 
Ποιο είναι το μήνυμα που εσύ στέλνεις στον κόσμο του 
Ολυμπιακού;

«Αυτό που έχω να πω είναι πως πρέπει πάντα να κοιτάμε 
μπροστά, να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε. Το όνειρό μου 
και η ευχή μου είναι η ομάδα πάντα να προοδεύει. Κάθε 
χρόνο να εκπληρώνονται οι στόχοι της ομάδας, οι οποίοι 
είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, το κύπελλο, φυσικά 
όμως και το UEFA Champions League και να συνεχίσουν να 
ονειρεύονται πως η ομάδα θα πηγαίνει όλο και καλύτερα 
κάθε χρόνο».
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Το 7ο σερί... το πιο γλυκό!



30



Εξαιρετική ήταν η αγωνιστική περίοδος 2016-17 
για την Ακαδημία του Ολυμπιακού, αφού η ομάδα 
Νέων έγινε η πρώτη στην ιστορία που κατέκτησε 

3ο συνεχόμενο Πρωτάθλημα Super League K-20 και 
παράλληλα προώθησε στην πρώτη ομάδα του συλλόγου 
τέσσερις ποδοσφαιριστές!

Οι Ρέτσος, Ανδρούτσος, Μανθάτης, Νικολάου έχουν 
σταδιοδρομήσει περισσότερα από 10 χρόνια στην 
Ακαδημία και στη φετινή περίοδο βοήθησαν σημαντικά 
στην κατάκτηση του 7ου συνεχόμενου Πρωταθλήματος 
Super League. Μέσα στη σεζόν οι Παίδες της Ακαδημίας 
έφτασαν στον Τελικό του Πρωταθλήματος Super League 
K-15 ενώ οι Έφηβοι προετοιμάζονται για το 9o Final-4 
Super League K-17 της ιστορίας τους, με στόχο την 
κατάκτηση της κούπας.
 
Παράλληλα η Ακαδημία η οποία έχει στις 11 ομάδες της 
260 παιδιά εκ των οποίων τα 44 «φιλοξενούνται» στο 
Ρέντη, συμμετείχε σε σπουδαία τουρνουά στο εξωτερικό, 
στο σεμινάριο της Aspire Academy,ενώ δέχτηκε 
επισκέψεις στο Ρέντη από τις Ακαδημίες της Ίντερ και 
της Μίλαν και φυσικά από τους εκπροσώπους της ECA 
(European Club Association). 

Η Ακαδημία έχει δημιουργήσει ομάδα από παιδιά των 
Ειδικών Σχολείων του Πειραιά τα οποία ακολουθούν το 
πρόγραμμα «Μαζί στη ζωή, μαζί στον Ολυμπιακό» και 
«τρέχει» και πρόγραμμα εκπαίδευσης με τον τίτλο «Life 
Outside the Box».

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο δημιουργήθηκαν  νέες 
εγκαταστάσεις (γήπεδο, χώρος ψυχαγωγίας, γραφεία) 
για την Ακαδημία στο Προπονητικό Κέντρο Ρέντη αφού 
ο Πρόεδρος της ΠΑΕ κ. Βαγγέλης Μαρινάκης επενδύει 
συνεχώς στα Τμήματα Υποδομής με στόχο την καθιέρωση 
και άλλων ποδοσφαιριστών τους στη μεγάλη ομάδα του 
Συλλόγου. 

Summer Camp 2017 
Στο διάστημα 19-23 Ιουνίου 
θα «φιλοξενηθεί» στο 
Προπονητικό Κέντρο Ρέντη 
το Summer Camp της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός. Το Camp, το 
οποίο μετά από 17 χρόνια, 
έχει γίνει θεσμός επιστρέφει 
με  πολλές  εκπλήξε ις , 
πλούσιο πρόγραμμα και 
νέες παροχές. Όλα τα παιδιά 
ηλικίας 5 έως 16 ετών απ’ 
όλη την Ελλάδα και τον 
κόσμο δίνουν και φέτος 
ραντεβού στο Summer 
Camp της αγαπημένης τους 
ομάδας.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 
2103418000 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-18:00).

Η διπλή επιτυχία της ομάδας Νέων!

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
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Μια απολύτως επιτυχημένη σεζόν βρίσκεται σε 
εξέλιξη, για τα τμήματα του Ερασιτέχνη,που 
παράλληλα, με την διεύρυνση της κυριαρχίας 

τους εντός συνόρων, διέγραψαν σπουδαίες επιτυχίες και 
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Πέρυσι ήταν το πόλο Ανδρών που συμμετείχε στον 
ευρωπαϊκό τελικό του Champions League , φέτος τη 
σκυτάλη πήραν το βόλεϊ και το πόλο Γυναικών. Το βόλεϊ 
Γυναικών πραγματοποίησε φέτος την πιο επιτυχημένη 
σεζόν στην ιστορία του τμήματος, πετυχαίνοντας 
θριάμβους που γέμισαν περηφάνια τον κόσμο του 
Θρύλου και τον Ελληνικό αθλητισμό!

Οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν μέχρι τον τελικό του CEV 
Challenge Cup (φιναλίστ, 2η θέση και ασημένιο μετάλλιο) 
και ολοκλήρωσαν τη σεζόν ιδανικά κατακτώντας το 5ο 
σερί πρωτάθλημα το 7ο σερί Κύπελλο, πετυχαίνοντας 
παράλληλα το 5ο διαδοχικό νταμπλ! Ανάλογη επιτυχία 
εκτός συνόρων πραγματοποίησε και η ομάδα πόλο 
Γυναικών που συμμετείχε για 3η διαδοχική χρονιά στο 
Final 4 της Euroleague, φτάνοντας μέχρι τον τελικό ενώ 

διεκδικεί το 4ο σερί πρωτάθλημα και 8ο συνολικά.
Δεύτερο διαδοχικό πρωτάθλημα και νταμπλ φέτος για την 
ομάδα Μπάσκετ Γυναικών που έχει κατακτήσει αήττητη 
και τους 4 τίτλους (πρωτάθλημα, Κύπελλο) στα δυο 
χρόνια από την επανίδρυση του τμήματος.

Η ομάδα βόλεϊ Ανδρών κατέκτησε φέτος το Κύπελλο 
Ελλάδας (17ο συνολικά), και το League Cup (4o 
συνολικά) ενώ διεκδικεί το πρωτάθλημα Ελλάδας. 
Σε εξέλιξη βρίσκεται η χρονιά για την ομάδα πόλο 
Ανδρών που έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final 
Six του Champions League. Παράλληλα διεκδικεί το 5ο 
διαδοχικό πρωτάθλημα (31ο συνολικά) και 5ο διαδοχικό 
Κύπελλο (19ο συνολικά).

Στα υπόλοιπα αθλήματα, μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 
Λιμάνι: το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής 
Κατηγορίας Ανδρών επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, το 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Ανδρών, 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Διπλού Σκιφ Ανδρών) 
στην Κωπηλασία και το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
κατηγορίας Masters στην Κολύμβηση.

Κυριαρχία στην Ελλάδα,
θρίαμβοι στην Ευρώπη!

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ
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Προμηθευτείτε τα

ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ
ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ

από τα καταστήματα του

και από το www.redstore.gr
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ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ

από τα καταστήματα του

και από το www.redstore.gr

9,99¤
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*Σε εφαρμογή της υπ’ αρίθμ. 140/2016 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ 
αφαιρούνται τρείς (3) βαθμοί από το βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Στις ισοβαθμίες τα κριτήρια κατάταξης - σύμφωνα με το άρθρ. 20 του Κ.Α.Π.- κατά σειρά είναι τα εξής:
α) Tο σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες
β) Η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες
γ) Η καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
δ) Η καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

Μετά την εφαρμογή των κριτηρίων και εφόσον δεν προκύπτει κατάταξη, οι ομάδες αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   

#    ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

Ν-Ι -H             ΓΚΟΛ
ΕΝΤΟΣ

Ν-Ι -H                ΓΚΟΛ
ΕΚΤΟΣ

Ν-Ι -H                 ΓΚΟΛ

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 30 67 21-4-5 57-16 13-1-1 39-6 8-3-4 18-10

2 ΠΑΟΚ 30 61 20-4-6 52-19    12-1-2 33-9 8-3-4 19-10

3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30 57 16-9-5 45-19 12-2-1 28-4 4-7-4 17-15

4 ΑΕΚ 30 53 14-11-5 54-23 9-5-1 36-7 5-6-4 18-16

5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 30 52 15-7-8 35-23 8-4-3 19-12 7-3-5 16-11

6 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 30 48 13-9-8 34-25 8-5-2 19-8 5-4-6 15-17

7 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 30 42 11-9-10 34-38 8-4-3 24-17 3-5-7 10-21

8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 30 39 11-6-13 29-38 6-2-7 14-16 5-4-6 15-22

9 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 30 36 8-12-10 30-37 5-6-4 16-10 3-6-6 14-27

10 ΑΟΚ 30 32 8-8-14 22-43 6-4-5 12-15 2-4-9 10-28

11 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 30 31 8-7-15 29-40 7-2-6 21-16 1-5-9 8-24

12 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 30 29 6-11-13 28-39 3-8-4 16-17 3-3-9 12-22

13 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 30 28 6-10-14 34-49 4-7-4 17-18 2-3-10 17-31

14 ΑΕΛ 30 28 6-10-14 23-42 6-5-4 16-16 0-5-10 7-26

15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 30 26 6-8-16 27-49 5-5-5 19-21 1-3-11 8-28

16 ΒΕΡΟΙΑ 30 22 5-7-18 23-56 4-5-6 17-18 1-2-12 6-38
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