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Απόψε κάνουμε το πρώτο βήμα!
Με πάθος, δίψα και όρεξη για ένα ακόμη νταμπλ, υποδεχόμαστε απόψε την ΑΕΚ,
στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Στόχος μας είναι να κάνουμε το πρώτο βήμα, με το
οποίο θα «ανοίξει» ο δρόμος για την πρόκριση στον τελικό, με απώτερο στόχο να
επανέλθουμε στην κατάκτηση του τροπαίου.
Ο προορισμός του Ολυμπιακού είναι να πρωταγωνιστεί. Να πηγαίνει διαρκώς
ολοένα και πιο ψηλά και για τον λόγο αυτό, απόψε δίνεται στην ομάδα μας μία
καλή ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο σε έναν ακόμη μεγάλο στόχο
της, εκείνον της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας.
Όπως τονίζει και ο Κώστας Φορτούνης, στο match program που κρατάτε στα χέρια
σας, η πρόκριση περνάει από το γήπεδό μας και με τη βοήθεια του κόσμου μας,
θέλουμε απόψε κιόλας να την αγκαλιάσουμε! Με τη φωνή, το χειροκρότημα, ο
κόσμος του Ολυμπιακού, να μετατρέψει εκ νέου το Καραϊσκάκη, σε απόρθητο
κάστρο και να «λιώσει», σαν σε καμίνι, την ΑΕΚ.
Μπορεί να ακούγεται κλισέ, όμως ο καλός Ολυμπιακός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα
απολύτως. Και δεν στέκεται στον αντίπαλο. Κοιτάζει μόνο τη δική του «φόρμα»,
το δικό του παιχνίδι, τις δικές του δυνατότητες! Και αυτές δεν έχουν «ταβάνι»!
Ο θεσμός του Κυπέλλου είναι ιδιαίτερος και πάντοτε ένας ημιτελικός, εξιτάρει
το κοινό. Ο Ολυμπιακός ξέρει καλά πως να δίνει χαρές στον κόσμο του και αυτό
φιλοδοξεί και απόψε η ομάδα μας. Να κάνει τον κόσμο για ακόμη μία φορά
υπερήφανο!
Πάμε Ολυμπιακέ!
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΉΣ

Τάκης Λεμονής
Ο Παναγιώτης (Τάκης) Λεμονής γεννήθηκε στις 13
Ιανουαρίου 1960. Είναι παλαιός ποδοσφαιριστής της
ομάδας μας.
Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα στον Αττικό
Κολωνού και στη συνέχεια μετεγγράφηκε στον
Ολυμπιακό, όπου και αγωνίσθηκε για 9 χρόνια,
κατακτώντας 5 πρωταθλήματα Ελλάδας (1980, 1981,
1982, 1983, 1987) και 1 Κύπελλο Ελλάδας (1981
νταμπλ). Εκτός από τον Θρύλο, έχει αγωνιστεί και σε
Λεβαδειακό, Ιωνικό και Πανιώνιο. Τέλος, είναι δύο φορές
διεθνής με την Εθνική Ελλάδας.
Συνίσταται εν Πειραιεί υπό τον τίτλο ‘’Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς''
Σωματείον, ούτινος σκοπός είναι η ανάπτυξις της σωματικής αγωγής παρά τη
νεολαία και η κατά πάντα φίλαθλον τρόπον εξύψωσις αυτής.

Είναι άγνωστο αν εκείνη η παρέα που έκανε την ιστορική συνέλευση στην ταβέρνα του Μοίρα, το 1925, και αμέσως
μετά εξέδιδε καταστατικό, μέρος του οποίου λίγο πριν διαβάσατε, είχε έστω και την παραμικρή ιδέα ότι έγραφε
ιστορία. Στόχος, όπως είπε ο Μιχάλης Μανούσκος, ήταν να δημιουργηθεί ένας Σύλλογος που θ’ αποτελούσε
έμπνευση για όλους τους Έλληνες. «Ολυμπιακός» το όνομα και ο δαφνοστεφανωμένος έφηβος το έμβλημά του.
Τελικά δεν αποτέλεσε μόνο πηγή έμπνευσης ο Ολυμπιακός. Έγινε κάτι πολύ παραπάνω. Ήταν ο λόγος που
οι οικονομικά ασθενέστεροι περπατούσαν στο δρόμο με το κεφάλι ψηλά. Περήφανα. Δεν ήταν απλά η ομάδα
τους αλλά τρόπος ζωής. Ένας Σύλλογος που προέρχεται από τον κόσμο, πορεύεται μαζί του και καταλήγει
σ’ αυτόν. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μία, ακόμα, ομάδα. Είναι πάνω από το ίδιο το παιχνίδι. Πιο έντονος και από τον
ενθουσιασμό της νίκης. Τρόπος ζωής. Παράδειγμα για τους μαχητές της καθημερινότητας. Δεν παραδίνεται.
Ξεπερνάει τα εμπόδια. Είναι Ολύμπιος. Είναι η ίδια η Ελλάδα. Είναι Ιδανικό. Είναι Θρύλος.
Γεννήθηκε στον Πειραιά, το 2ο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Χιλιοτραγουδήθηκε στο: Όσο και να ψάξω
δεν μπορώ να βρω άλλο λιμάνι. Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο τα Ολυμπιακά ιδανικά. Eμπνέει τους Έλληνες.
Είναι στο μυαλό κάτι μαγικό.
Η κληρονομιά είναι μεγάλη. Υποχρέωση να συνεχίσει ο Θρύλος σε ρότα επιτυχιών. Μεγάλη είναι και η ευθύνη για να
μεταλαμπαδευτούν στις επόμενες γενιές τα Ολυμπιακά ιδανικά. Ο Ολυμπιακός είναι Θρύλος. Η δική μας Ολυμπιακή
οικογένεια. Είμαστε νικητές. Ποτέ δεν σταματάμε. Ποτέ δεν το βάζουμε κάτω.
Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!
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Η προπονητική του καριέρα άρχισε τον Απρίλιο του
2000, οπότε και έγινε βοηθός του τότε τεχνικού του
Ολυμπιακού, Γιάννη Μαντζουράκη. Λίγους μήνες
αργότερα ανέλαβε ο ίδιος την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Υπό τις οδηγίες του η ομάδα μας έχει κατακτήσει 4
πρωταθλήματα Ελλάδας (2000-2001, 2001-2002,
2006-2007, 2007-2008) και ένα Κύπελλο Ελλάδας
(2008 νταμπλ).
Μετά από το πέρασμα του από τους πάγκους του ΑΠΟΕΛ,
της Καλλιθέας, του Λεβαδειακού και της Ξάνθης,
στις 29 Δεκεμβρίου 2006 επέστρεψε στον πάγκο του
Ολυμπιακού και διαδέχθηκε τον Τροντ Σόλιντ.
Μετά τη δεύτερη θητεία του στην ομάδα μας, δούλεψε
σε Πανιώνιο, Ομόνοια, Παναιτωλικό, Λεβαδειακό και
Al-Raed. Αναλαμβάνοντας, πλέον, για τρίτη φορά στην
προπονητική του καριέρα, την τεχνική ηγεσία του
Θρύλου, ο Τάκης Λεμονής επιστρέφει στην οικογένεια
του Ολυμπιακού.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ
ΤΆΣΟΣ ΠΆΝΤΟΣ
ΑΛΈΚΟΣ ΡΆΝΤΟΣ
ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΟΥΡΊΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΣ
ΜΆΝΟΣ ΣΜΠΌΚΟΣ
ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΡΤΆΚΟΣ
ΓΙΆΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΆΚΗΣ

Βοηθός Προπονητή
Βοηθός Προπονητή
Προπονητής Τερματοφυλάκων
Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
Αναλυτής
Αναλυτής

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΧΡΉΣΤΟΣ ΘΈΟΣ
ΜΑΡΊΑ ΛΥΚΟΜΉΤΡΟΥ
ΝΊΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΈΣΗΣ
ΘΩΜΆΣ ΘΩΜΆΣ
ΤΆΣΟΣ ΠΛΙΆΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΣΙΒΊΛΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ ΧΕΛΙΟΥΔΆΚΗΣ

Ιατρός
Εργοφυσιολόγος - Διατροφολόγος
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
FRANÇOIS MODESTO
ΚΥΡΙΆΚΟΣ ΔΟΥΡΈΚΑΣ
ΡΟΜΠΈΡΤΟ ΓΚΑΡΘΊΑ ΠΕΡΆΛ
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΛΗ
ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΈΡΗΣ
ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΣΟΎΡΣΟΣ
ΜΑΝΏΛΗΣ ΦΟΎΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΗΣ

Αθλητικός Διευθυντής
Team manager
Διερμηνέας
Διερμηνέας
Φροντιστής
Φροντιστής
Φροντιστής
Φροντιστής
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ΠΑΙΚΤΕΣ

27

31

3

33

43

44

45

77

Στέφανος
Καπίνο

Νικόλα
Λεάλι

Λευτέρης
Χουτεσιώτης

Αλμπέρτο
Μποτία

Δημήτρης
Nικολάου

Χουάν Κάρλος
Παρέδες

Παναγιώτης
Ρέτσος

Ντιόγκο
Φιγκέιρας

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

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

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

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

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

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

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

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

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

Αλί
Σισοκό

Αλμπέρτο
Ντε Λα Μπέγια

Μπρούνο
Βιάνα

Αλεξί
Ρομαό

Κώστας
Φορτούνης

Ανδρέας
Μπουχαλάκης

Αλεχάντρο
Ντομίνγκεζ

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

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

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

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

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

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

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

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1981
ΧΩΡΑ: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΥΨΟΣ: 1.76
ΒΑΡΟΣ: 72 ΚΙΛΑ
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Μάρκο
Μάριν

Tαρίκ
Ελιουνούσι

Εστεμπάν
Καμπιάσο

Aντρέ
Μάρτινς

Όσκαρ
Καρντόσο

Καρίμ
Ανσαριφάρντ

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Επιθετικός

Επιθετικός

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

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

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

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

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

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

52

32

92

Θανάσης
Ανδρούτσος

Γιώργος
Μανθάτης

Σεμπά

Μέσος

Μέσος

Μέσος

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

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

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

«Χρυσή» σελίδα, «ερυθρόλευκος» θρίαμβος!
Με τον Τάκη Λεμονή στον πάγκο, ο Ολυμπιακός έχει καταγράψει
μία συντριβή επί της ΑΕΚ στον θεσμό του Κυπέλλου, το 6-1 του 2001.
ίναι ορισμένες αθλητικές βραδιές, οι οποίες είναι γραφτό
E
να μετατραπούν σε θρίαμβοι. Είναι ορισμένες «μάχες»,
οι οποίες καταλήγουν να είναι μονόπλευρες και να μην
αναδεικνύουν απλώς νικητή, αλλά να οδηγούν σε συντριβή
του αντιπάλου. Τέτοιες βραδιές διαμορφώνουν τις διαφορές
ανάμεσα σε ομάδες και δίνουν αφορμή για καζούρα. Τέτοια
βραδιά ήταν εκείνη της 24ης Ιανουαρίου του 2001, με τον
Ολυμπιακό να συντρίβει την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, με 6-1!

ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, με σουτ στο 83’. Η ΑΕΚ δεν
κατάφερε σε καμία στιγμή του δευτέρου ημιχρόνου να
αντιδράσει και μοιραία υποχρεώθηκε σε ήττα και αποκλεισμό.
Μία ήττα (και νίκη για τον Θρύλο) η οποία έφερε στα χείλη
των φιλάθλων του Ολυμπιακού το γνωστό σύνθημα για το...
ρολόι και έδωσε τη δυνατότητα για άφθονη καζούρα.

Με τον Τάκη Λεμονή στον πάγκο, τότε, όπως και τώρα, ο
Ολυμπιακός συνάντησε την ΑΕΚ στα προημιτελικά του
θεσμού και στο δεύτερο ματς την υποδέχθηκε στο Ολυμπιακό
Στάδιο της Αθήνας. Αυτό που ακολούθησε έμελλε να γραφτεί
στην ιστορία...

Η σύνθεση της ομάδας μας, σε εκείνο τον αγώνα:
Ελευθερόπουλος, Πατσατζόγλου, Κωστούλας, Ανατολάκης,
Γιαννακόπουλος, Τζόρτζεβιτς (70’ Καραταΐδης), Ζε Ελίας
(60’ Πουρσανίδης), Ζέτερμπεργκ, Γεωργάτος, Τζιοβάνι (57’
Άλβες), Οφορίκουε.
Η σύνθεση της ΑΕΚ: Ατματσίδης, Φερούζεμ, Κωστένογλου
(51’ Δέλλας), Πίτος, Ζαγοράκης, Μαλαδένης, Κοπιτσής,
Ζήκος (71’ Ρουίς), Λάκης, Κόλα (84’ Κωστής), Πετκόφ.
Ο Γρηγόρης Γεωργάτος άνοιξε με κεφαλιά το σκορ στο 5ο
λεπτό της αναμέτρησης και ο «μάγος» Τζιοβάνι, επίσης
με κεφαλιά, έκανε στο 21’ το 2-0. Για την ΑΕΚ, η οποία
προσπάθησε να μπει ξανά στο παιχνίδι, μείωσε προσωρινά ο
Μάλαδένης, σε 2-1, με σουτ, στο 24΄. Ο Ολυμπιακός, όμως,
δεν είχε σταματήσει εκεί.
Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν την επέλασή τους στο πρώτο
μέρος και στο 32’, ο Τζιοβάνι (αυτή τη φορά με σουτ) έφερε
το σκορ στο 3-1. Είχε και συνέχεια, όμως... Τη σκυτάλη πήρε
ο Πίτερ Οφορίκουε, ο οποίος λίγο μετά την έναρξη του
δευτέρου ημιχρόνου (52’), έκανε με σουτ το 4-1.
Ο Άλβες ήταν ο σκόρερ του πέμπτου τέρματος για τον
Ολυμπιακό, στο 79’, με σουτ, ενώ τον... λογαριασμό έκλεισε
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ΘΕΜΑ

Πρόκριση που οδήγησε σε κούπα!
Olympiacos F.C.
Mastercard

Την τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός συνάντησε την ΑΕΚ, με έπαθλο
την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου, ο Θρύλος την πήρε!
διπλός προημιτελικός του 2015 δεν είναι η τελευταία
O
φορά, κατά την οποία ο Ολυμπιακός συνάντησε την ΑΕΚ
στο Κύπελλο, ωστόσο είναι η τελευταία (χρονικά) φορά, κατά

την οποία παιζόταν πρόκριση, στην επόμενη φάση του θεσμού.
Ο Θρύλος, αν και πήγε στο δεύτερο ματς με -θεωρητικόμειονέκτημα, έχοντας δεχθεί γκολ στο γήπεδο Καραϊσκάκη,
κατάφερε να πάρει την πρόκριση και να φτάσει μέχρι το τέλος,
οπότε κατέκτησε και το τρόπαιο, απέναντι στην Ξάνθη!

Χρησιµοποίησε την Olympiacos F.C. Mastercard
και σκόραρε τριπλά!
Τώρα, κάθε σου αγορά µε την πιστωτική κάρτα Olympiacos
F.C. Mastercard σού χαρίζει τριπλάσιους πόντους που σε
φέρνουν ακόµα πιο κοντά σε µοναδικά δώρα της αγαπηµένης
σου οµάδας:
Συλλεκτικά αντικείµενα µε υπογραφές παικτών
Εισιτήρια διαρκείας
Αξέχαστες ποδοσφαιρικές εµπειρίες µε την οµάδα σου.
Ισχύει για αγορές από 20/3/2017 έως και 20/5/2017.
Η υπηρεσία παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις
στην κίνηση κεφαλαίων.

Στον επαναληπτικό η ΑΕΚ μάζεψε πολύ κόσμο στο γήπεδο
και έδωσε στο ματς έναν πανηγυρικό τόνο, πιστεύοντας ότι
με το γκολ του Αραβίδη είχε μεγαλύτερες πιθανότητες για
να πάρει την πρόκριση. Έσφαλε, όμως... Στις 11 Μαρτίου
του 2015 ο Θρύλος πήγε στο ΟΑΚΑ για να προκριθεί. Και το
έπραξε. Με το ματς να πηγαίνει στην υπομονή και την ομάδα
που έχει τον κόσμο στην εξέδρα να... ανυπομονεί, να βρίσκεται

συνήθως με... μεγαλύτερο άγχος, ο Ολυμπιακός «χτύπησε»
την κατάλληλη στιγμή. Στο τελευταίο δίλεπτο! Λίγο μετά την
τεράστια ευκαιρία του Ματιέ Ντοσεβί, να ανοίξει το σκορ για
τον Ολυμπιακό, ήρθε το γκολ του Φράνκο Χάρα, έπειτα από
σέντρα του Αφελάι και γύρισμα, με κεφαλιά, του Φορτούνη!
Στο 89’!
Το ΟΑΚΑ... πάγωσε. Για λίγο, αφού στη συνέχεια φίλαθλοι της
ΑΕΚ εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και το ματς διακόπηκε
Το πρώτο ματς, στο γήπεδο Καραϊσκάκη, λοιπόν, έλαβε χώρα οριστικά. Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση και συνέχισε μέχρι
στις 11 Φεβρουαρίου του 2015. Ο Ολυμπιακός δέχθηκε το το τέλος, φτάνοντας στο νταμπλ της σεζόν 2014-15!
«σοκ» από τον Αραβίδη και βρέθηκε πίσω στο σκορ, πολύ Η σύνθεση του Ολυμπιακού σε αυτό το ματς: Ρομπέρτο,
νωρίς στο ματς, μόλις στο 14’. Το παιχνίδι, όμως, δεν είχε Μανιάτης (52’ Κασάμι), Μποτία, Σιόβας, Μαζουακού, Σαλίνο,
τελειώσει. Παρά το πλεονέκτημα που είχε αποκτήσει η ΑΕΚ, Μιλιβόγεβιτς (64’ Φορτούνης), Ντουρμάζ (11’ Αφελάι),
ο Ολυμπιακός ανέκαμψε και κατάφερε με τον Μιλιβόγεβιτς Ντομίνγκεζ, Χάρα, Ντοσεβί.
να φτάσει στην ισοφάριση, στο 48’. Το 1-1 αυτού του αγώνα,
έμελλε τελικά να παίξει καθοριστικό ρόλο για τη ρεβάνς, όχι Η σύνθεση της ΑΕΚ: Ανέστης, Σοϊλέδης, Λαμπρόπουλος,
όμως υπέρ της ΑΕΚ, όπως διαφαινόταν, εξαιτίας του εκτός Μπακάκης, Τζανετόπουλος, Ανάκογλου, Πλατέλλας (87’
Ντούνης), Γιόχανσον, Μάνταλος (67’ Ντακόλ), Μπαρμπόσα
έδρας γκολ.
(81’ Ρόβας), Αραβίδης.
Η σύνθεση του Ολυμπιακού σε εκείνο το ματς: Μέγιερι, Σιόβας,
Μαζουακού, Σαλίνο, Σαντάνα (46’ Μήτρογλου), Μιλιβόγεβιτς,
Εντινγκά, Φουστέρ (46’ Αφελάι), Ντουρμάζ, Διαμαντάκος (65’
Ντομίνγκεζ), Φορτούνης.
Και η σύνθεση της ΑΕΚ: Ανέστης, Σοϊλέδης, Λαμπρόπουλος,
Μπακάκης, Τζανετόπουλος, Ανάκογλου, Πλατέλλας (89’
Σαρρής), Γιόχανσον, Μάνταλος (87’ Κρισάντους), Μπαρμπόσα
(71’ Ρόβας), Αραβίδης.

Πληροφορίες & όροι προγράµµατος: Τ. 18 2 18, www.piraeusbank.gr
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Τώρα σε προβολή

ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ EMIRATES
Επιλέξτε πάνω από 2.500 κανάλια και παρακολουθήστε τις τελευταίες ταινίες, σειρές και αγαπηµένες σας
εκποµπές, ζωντανά αθλητικά, και πολλά άλλα, στη µεγαλύτερη οθόνη στον ουρανό.

Hello Tomorrow
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Η υπηρεσία LIVE SPORT είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα αεροσκάφη.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ

Με το κόσμο μας για το πρώτο βήμα!
Ο Κώστας Φορτούνης μιλάει στο επίσημο match program
του Ολυμπιακού, για τον ημιτελικό με την ΑΕΚ και όχι μόνο!

Ο

Κώστας Φορτούνης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, αφού με το παιχνίδι του
μπορεί, πολλές φορές, να κάνει τη διαφορά και να ανεβάσει επίπεδο όλη την ομάδα. Ένας ποδοσφαιριστής με
πλούσιο ταλέντο, με πολλά χαρίσματα, ικανός να «μιλήσει» στην μπάλα και να την κατευθύνει όπως εκείνος
επιθυμεί! Απέναντι στην αποψινή αντίπαλο του Θρύλου, την ΑΕΚ, ο Κώστας Φορτούνης έχει δημιουργήσει μία μικρή
παράδοση, σκοράροντας και οδηγώντας τον Ολυμπιακό σε νίκες. Μιλώντας στο αποψινό match program της ομάδας
μας, ο νεαρός άσος τονίζει τη σημασία της νίκης, αλλά και το πόσο πολύ επιθυμούν, ο ίδιος και οι συμπαίκτες του, να
κάνουν το νταμπλ.

Ε: Το να βρίσκεται ένας ποδοσφαιριστής σε μία καλή
βραδιά, όπως λες, πολλές φορές είναι αρκετό για
να «παρασύρει» και την υπόλοιπη ομάδα προς τα
επάνω. Συμφωνείς;
Α: Ναι συμφωνώ. Μου έχει συμβεί να βρίσκομαι και στις
δύο «πλευρές», ας πούμε. Να είμαι ο ποδοσφαιριστής
που ανεβάζει την ομάδα, αλλά και να ανεβαίνω, λόγω της
εξαιρετικής απόδοσης ενός συμπαίκτη μου, με τον οποίο
μου βγαίνουν οι συνεργασίες. Είναι φοβερό συναίσθημα,
να νιώθεις ότι η ομάδα δουλεύει «ρολόι» και να βλέπεις
μία ωραία ροή στις μεταβιβάσεις, να μη γίνονται λάθη.
Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να «τραβήξουν»
την ομάδα, όπως λέμε, μόνο με την απόδοσή τους.

«Το σημαντικό είναι το ματς
να πηγαίνει σε όλη την ομάδα
και να νικάμε»
Ε: Έχει γίνει τελευταία πολύς λόγος για την ωραία
συνεργασία που αναπτύσσεις με τον Μάρκο Μάριν.

«Έχουμε πει από την αρχή ότι μεγάλος μας στόχος είναι το νταμπλ!»
Ε: Ένας βαθμός απομένει, για να στεφθεί ο
Ολυμπιακός και μαθηματικά πρωταθλητής, ενώ η
ομάδα παραμένει και μέσα στον στόχο του Κυπέλλου.
Πάμε φουλ για να κόψουμε πρώτοι το «νήμα» σε
όλους μας τους αγώνες;
Α: Εννοείται! Έχουμε πει από την αρχή ότι μεγάλος μας
στόχος είναι το νταμπλ και αυτό θα κυνηγήσουμε να
κάνουμε, μέχρι το τέλος! Δεν σηκώνουμε το πόδι από
το «γκάζι», μέχρις ότου κατακτήσουμε το πρωτάθλημα
και μαθηματικά, αλλά και το Κύπελλο. Μπορεί να
είχαμε... μικρή παράταση την περασμένη Κυριακή, αλλά
κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα παίρνουμε και μαθηματικά
το πρωτάθλημα. Τώρα έχουμε το μυαλό μας μόνο στο
Κύπελλο, όμως. Να κάνουμε το πρώτο βήμα με την ΑΕΚ
και μετά θα σκεφτούμε τον ΠΑΣ.
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Ε: Έχεις φτιάξει μία μικρή παράδοση, του να σκοράρεις
απέναντι στην ΑΕΚ. Το έχεις πράξει περισσότερες από
μία φορά. Σου «πάει» ως αντίπαλος;
Α: Δεν είναι θέμα αν σου «πάει» ο αντίπαλος. Είναι
το ματς. Έχει συμβεί, όντως, παιχνίδια που έχουμε
παίξει, με αντίπαλο την ΑΕΚ, να μου έχουν «πάει».
Με αποκορύφωμα το γκολ στο πρώτο φετινό ματς,
στο Καραϊσκάκη. Το ήθελα πολύ, το κυνηγούσα και
μου «πήγε», που λέμε. Έχω βρεθεί σε καλές βραδιές,
απέναντι στην ΑΕΚ και οι προσπάθειές μου είχαν καλά
αποτελέσματα. Πρωτίστως για την ομάδα και μετά σε
προσωπικό επίπεδο. Το να σκοράρω εγώ, ή να βάζω γκολ
απέναντι στην ΑΕΚ, δεν λέει τίποτα. Το σημαντικό είναι
το ματς να «πηγαίνει» σε όλη την ομάδα και να νικάμε.

Α: Δεν είναι ο μόνος. Ο Μάρκο είναι ένας πολύ ποιοτικός
παίκτης, με πλούσιο ταλέντο. Όταν έχει την μπάλα στα
πόδια του, μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Να τη
μεταβιβάσει με απροσδόκητο, για τον αντίπαλο, τρόπο.
Τρόπο, όμως, τον οποίο εμείς μεταξύ μας μπορεί να
δουλεύουμε, στην προπόνηση. Για τον λόγο αυτό, φαίνεται
οι συνεργασίες να βγαίνουν τόσο ωραία στο γήπεδο, την
ώρα του αγώνα. Επίσης είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο
οποίος όπως μπορεί να «φτιάξει» το γκολ, έτσι μπορεί
και να το βάλει. Να είναι δηλαδή και δημιουργός, αλλά
και εκτελεστής, ανάλογα με το πως εξελίσσεται η επίθεση.
Σημαντικό προσόν αυτό!

«Πάντα ένα παιχνίδι
όπως αυτό
έχει άλλη μαγεία»

Ε: Πριν 2 χρόνια ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά την ΑΕΚ,
σε διπλό ματς, στο Κύπελλο. Τότε ήταν προημιτελικά.
Την απέκλεισε. Τώρα είμαστε στα ημιτελικά και οι
«μάχες» έρχονται με φόντο τον τελικό. Τι αλλάζει;

Ε: Και μετά «ακουμπάμε» ένα ακόμη νταμπλ.

Α: Τίποτα απολύτως. Ένα ματς απέναντι στην ΑΕΚ είναι
πάντα ιδιαίτερο. Δεν έχει σημασία εάν είναι ημιτελικά ή
προημιτελικά, ή στους... ομίλους του Κυπέλλου. Ή ακόμη
και ματς πρωταθλήματος. Πάντα ένα παιχνίδι όπως αυτό,
έχει άλλη «μαγεία». Το ενδιαφέρον είναι στο κατακόρυφο
και εμείς, οι ποδοσφαιριστές, ακόμη περισσότερο στα
«κόκκινα». Σε ό,τι αφορά τα δύο ματς με την ΑΕΚ τώρα,
όπως προκριθήκαμε τότε, θέλουμε να προκριθούμε και
τώρα. Και θα δώσουμε τα πάντα, για να το πετύχουμε.

Α: Το νταμπλ είναι πάντα μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού.
Ας μην προτρέχουμε. Έχουμε τον πρώτο ημιτελικό στο
γήπεδό μας. Μπροστά στο κοινό μας, έχουμε τον κόσμο
δίπλα μας. Αυτό μας δίνει τεράστια δύναμη. Με τον κόσμο
στο πλευρό μας, θέλουμε να κάνουμε το πρώτο βήμα, για
να πάμε στον τελικό. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Το μόνο
δεδομένο είναι ότι θα καταθέσουμε και την ψυχή μας, για
να έρθει και το τρόπαιο του Κυπέλλου στο Καραϊσκάκη,
στο τέλος της σεζόν για εμάς.
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Ε: Ήσουν παρών στο τελευταίο νταμπλ, πριν 2 χρόνια,
εκεί όπου σκόραρες κιόλας, στον τελικό!
Α: Είναι μια υπέροχη ανάμνηση αυτό το νταμπλ. Κάθε τρόπαιο που
έχω κατακτήσει με τον Ολυμπιακό, είναι χαραγμένο στο μυαλό
μου. Ακόμη πιο ιδιαίτερο είναι επειδή είχα σκοράρει, ναι. Το να
σκοράρεις σε ένα τόσο κρίσιμο ματς και να συμβάλλεις κι εσύ
στην κατάκτηση ενός τροπαίου, σου δίνει ακόμη μεγαλύτερη
χαρά. Αλλά όπως έχω πει πολλές, πολλές φορές, το σημαντικό
είναι το αποτέλεσμα. Η νίκη, ο τίτλος. Αυτά μένουν. Την
προσωπική απόδοση του κάθε ποδοσφαιριστή, ο κόσμος μπορεί
πιο εύκολα να την «ξεχάσει», που λέμε. Το τρόπαιο και τη νίκη,
δεν τα ξεχνάει κανείς.
Ε: Έπαιξες σημαντικό ρόλο στην υπόθεση πρόκριση του
Ολυμπιακού, στο διπλό ματς με τον Ατρόμητο, αν και ήρθες
από τον πάγκο. Πεισμώνεις όταν δεν ξεκινάς στην ενδεκάδα;
Α: Όλοι οι παίκτες θέλουμε να παίζουμε. Ωστόσο και εμείς οι ίδιοι
κατανοούμε ότι δεν γίνεται να παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια. Σε
εκείνο το ματς έμεινα στον πάγκο. Όταν κλήθηκα να βοηθήσω,
είπα “αυτό το ματς θα το πάρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην
προκριθούμε”. Μπήκα μέσα και έδωσα ό,τι είχα. Χαίρομαι που με
την απόδοσή μου βοήθησα να πάρει η ομάδα την πρόκριση και
να βρεθούμε ακόμη πιο κοντά στον μεγάλο μας στόχο, το νταμπλ.

«Τη νίκη, το τρόπαιο,
δεν τα ξεχνάει κανείς»
Ε: Σε έχουμε δει πολλές φορές να μιλάς με τον Τάκη Λεμονή,
την ώρα του αγώνα. Η επικοινωνία σας είναι σε καλό επίπεδο;
Α: Με τον κ. Λεμονή έχουμε εξαιρετική επικοινωνία. Όχι μόνο εγώ.
Όλοι οι παίκτες. Νιώθουμε ότι κάτι άλλαξε, προς το καλύτερο
και νομίζω αυτό φαίνεται και στον τρόπο, με τον οποίο παίζουμε.
Ο κ. Λεμονής μου μιλάει πολύ, εξηγεί τι θέλει να κάνω, σε σχέση
με το συνολικό παιχνίδι μας και αυτό βοηθάει να γίνομαι και εγώ
καλύτερος, αλλά και η ομάδα, συνολικά. Δεν μας απομονώνει, μας
κάνει ακόμη περισσότερο «σύνολο».

«Είναι εντολή του κ. Μαρινάκη, να είμαστε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη»
Ε: Κλείνοντας, μίλησες πρόσφατα στον Ραδιομαραθώνιο της
UNICEF και έστειλες το μήνυμά σου, για τη βοήθεια που πρέπει
όλοι να παρέχουμε, στα παιδιά. Πόσο σημαντικό είναι;
Α: Είναι κάποια πράγματα, τα οποία είναι πάνω από το ποδόσφαιρο.
Ο Ολυμπιακός πάντα πρωτοστατεί σε αυτού του είδους τις
προσπάθειες. Είναι εντολή του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Σύλλογος
να στέκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Κυρίως παιδιά.
Τα παιδιά είναι το μέλλον αυτού του κόσμου, δεν πρέπει ποτέ και
πουθενά να υποφέρουν. Αυτό είπα και στον Ραδιομαραθώνιο, ότι
πρέπει πάντα να βρίσκουμε τον τρόπο να βοηθάμε τα παιδιά. Δεν
υπάρχει άλλος δρόμος.
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Προμηθευτείτε τα

9,99¤

από τα καταστήματα του

και από το www.redstore.gr

ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ
ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ
20
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μάθε για τον Αλμπέρτο Μποτία!
«Ανακρίναμε» τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας μας,
με θεματολογία πιο... χαλαρή. Δείτε τι μας απάντησε!

Ποια είναι η καλύτερη ανάμνηση που έχεις,
φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού;
- Το πρώτο μου πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό!
Ποιό θα διάλεγες ως το καλύτερο τάκλιν,
ως παίκτης του Θρύλου;
- Το τάκλιν στον Λέτο φέτος, που προηγήθηκε
του γκολ μου, κόντρα στον Παναθηναϊκό!
Σε ποιο ματς είχες απολαύσει περισσότερο
την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη;
- Σε όλα τα παιχνίδια στο UEFA Champions League
και στα ντέρμπι! Ήταν όλα υπέροχα.
Ποια είναι η πιο σημαντική νίκη του Ολυμπιακού,
την οποία εσύ ξεχωρίζεις.
-Μετά τα ντέρμπι που κερδίσαμε,
εκείνη απέναντι στην Άρσεναλ.
Ποιον αμυντικό είχες/έχεις ως πρότυπο;
- Ο Κάρλες Πουγιόλ, θα έλεγα,
λόγω και του ότι ήμουν στην Ακαδημία της Μπαρτσελόνα!
Ποιο είδος μουσικής σου αρέσει;
- Ακούω τα πάντα, δεν προτιμώ κάτι συγκεκριμένο.
Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία;
- Η ταινία “Νομοταγής Πολίτης” του 2009.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα;
- Το κόκκινο!
Τι προτιμάς, αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα;
- Αυτοκίνητο προτιμώ.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό;
- Παέγια, κλασσικό ισπανικό πιάτο.
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Ποια είναι η αγαπημένη σου εποχή του χρόνου;
- Το καλοκαίρι!

O ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ
Αποψινή μας αντίπαλος είναι η ΑΕΚ (τα αρχικά της σημαίνουν Αθλητική
Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως) για την ίδρυση της οποίας, μεταξύ άλλων,
αναφέρονται τα ακόλουθα στην επίσημη ιστοσελίδα της:
«Όλα άρχισαν το 1924. Δύο χρόνια μετά την Μικρασιατική Καταστροφή,
μια παρέα Κωνσταντινουπολιτών της Αθήνας αποφάσισε να ιδρύσει ένα
σωματείο που θα θύμιζε τις χαμένες πατρίδες και τον πολιτισμό χιλιάδων
χρόνων, ο οποίος έσβησε μέσα στις στάχτες. Στις 13 Απριλίου 1924, στο
κατάστημα αθλητικών ειδών του Κωνσταντίνου Δημόπουλου και των
αδερφών Αιμίλιου και Μενελάου Ιωνά στην Οδό Βερανζέρου 24, οι Πολίτες
αθλητές πήραν την ιστορική απόφαση και ένας νέος μεγάλος σύλλογος είχε
ήδη αποκτήσει ζωή. Το καταστατικό υπέγραφαν πάνω από σαράντα μέλη της
Κωνσταντινουπολίτικης κοινότητας της Αθήνας.
Έμβλημα ήταν ο Δικέφαλος Αετός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και χρώματα
το κίτρινο και το μαύρο. Πρώτος πρόεδρος της ΑΕΚ ήταν ο δημοσιογράφος,
και μετέπειτα βουλευτής και υπουργός στην κυβέρνηση Βενιζέλου,
Κώστας Σπανούδης, αντιπρόεδρος ο καθηγητής Νίκος Ελεόπουλος, ενώ
μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου αποτελούσαν οι Τιμολέων
Τάγαρης, Μενέλαος Καροτσιέρης, Μίλτος Ιερεμιάδης και ο Κωνσταντίνος
Δημόπουλος».
Η ΑΕΚ έχει στο παλμαρέ της 11 πρωταθλήματα Ελλάδας (1939, 1940, 1963,
1968, 1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994) και 15 Κύπελλα (1932,
1939, 1949, 1950, 1956, 1964, 1966, 1978, 1983, 1996, 1997, 2000, 2002,
2011, 2016). Επίσης έχει κατακτήσει 2 Σούπερ Καπ (1989, 1996) και 1 Λιγκ
Καπ (1990).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΕΚ
Έτος Ίδρυσης:
1924
Χρώματα:
Κίτρινο/μαύρο
Έμβλημα:
Δικέφαλος αετός
Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος:
Βαγγέλης Ασλανίδης
Προπονητής:
Μανόλο Χιμένεθ
Έδρα:
ΟΑΚΑ (68.079 θεατών)
Διεύθυνση: Ολύμπου & Πάτμου,
ΤΚ: 15123, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210-6855850
FAX : 210-6855150
Email: info@aekfc.gr

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Μανόλο Χιμένεθ

Ισπανός τεχνικός είναι γεννημένος στις 26 Ιανουαρίου 1964 στην πόλη Αραάλ
Ο
της Ανδαλουσίας και έκανε καριέρα ως αριστερός οπισθοφύλακας στην ομάδα
της Σεβίλλης (1984-97), ολοκλήρωσε την καριέρα του στην Ρεάλ Χαέν, όπου
αγωνίστηκε για μια χρονιά. Με την Εθνική Ισπανίας είχε 15 συμμετοχές.
Ως προπονητής εργάστηκε αρχικά για μια επταετία (2000-07) στη δεύτερη ομάδα
της Σεβίλλης και τον Οκτώβριο του 2007 έως τον Μάρτιο του 2010 ανέλαβε την
πρώτη ομάδα στη θέση του Χουάντε Ράμος. Την οδήγησε στη φάση των 16 του UEFA
Champions League την σεζόν 2009-10.
Μετέπειτα ακολούθησε η πρώτη του θητεία στην ΑΕΚ όπου έκατσε κοντά στον ένα
χρόνο. Μετά την Ελλάδα επέστρεψε στην Πριμέρα Ντιβισιόν με τη Ρεάλ Σαραγόσα για
ενάμιση χρόνο και στη συνέχεια εργάστηκε στην Αλ Ραγιάν του Κατάρ (2013 -2015).
Τον Ιανουάριο του 2017 επέστρεψε στην ΑΕΚ όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα.
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Πλήρης υπεροχή του Θρύλου!

VS

Ο

Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ σήμερα για την ημιτελική
φάση του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ιστορία των αναμετρήσεων
μεταξύ των δύο ομάδων είναι υπέρ του Θρύλου, καθώς σε
15 παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό,
η ομάδα μας μετράει 7 νίκες, ενώ 4 ματς έχουν έρθει ισόπαλα και
άλλα τόσα η ΑΕΚ έχει αναδειχθεί νικήτρια. Μέσα σε αυτά τα ματς,
δεν υπολογίζονται οι τελικοί στους οποίους έχουν αναμετρηθεί οι
δύο ομάδες.
Πρώτη νίκη για τον Θρύλο, απέναντι στους κιτρινόμαυρους, στην
διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος, ήταν στις 13 Ιουλίου του 1958
οι Πειραιώτες είχαν επικρατήσει της ΑΕΚ με 2-1, σε αγώνα της
προημιτελικής φάσης. Τα τέρματα για τους ερυθρόλευκους είχαν
πετύχει οι Υφαντής και Πολυχρονίου, ενώ για την ΑΕΚ είχε χρισθεί
σκόρερ ο Νεστορίδης.
Ουκ ολιγές φορές ο Θρύλος έχει συντρίψει τον σημερινό του αντίπαλο
με μεγαλύτερο όλων εκείνο (6-1) του 2001. Στις 24/1/2001, με…
μπροστάρη τον Τζιοβάνι, που είχε πετύχει δύο τέρματα, οι παίκτες
του Ολυμπιακού είχαν διαλύσει την ομάδα της ΑΕΚ. Γεωργάτος,
Οφορίκουε, Άλβες και Γιαννακόπουλος οι υπόλοιποι θρυλικοί σκόρερ,
ενώ για τους φιλοξενούμενους είχε μειώσει ο Μαλαδένης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΚΟΡ

11/02/15

1-1

27/04/05

0-1 κ.α.,
2-1 παρ

24/01/01

6-1

16/02/00

1-1

26/02/97

0-1

03/01/96

1-3

24/03/93

1-0

27/01/88

1-1

01/06/83

0-1

14/07/68

2-1

02/07/65

3-1

27/05/59

3-1

13/07/58

2-1

29/01/50

0-0

14/05/39

0-2 α.α.

Ας κάνουμε μαζί ένα «ζέσταμα» για το σημερινό ματς, κάνοντας
«βουτιά» στην ιστορία των αναμετρήσεων με γηπεδούχο τον Θρύλο.
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ΙΣΤΟΡΙΑ

2.7.1965
Με έναν… βομβαρδιστή Σιδέρη (όπως αναφέρουν και
οι εφημερίδες της εποχής), ο Θρύλος πήρε ένα ακόμα
παιχνίδι με αντίπαλο την ομάδα της ΑΕΚ. Ο μεγάλος
επιθετικός με ένα προσωπικό «κρεσέντο», ήταν ο
ηγέτης και σκόρερ των «ερυθρόλευκων». Η αρχή έγινε
στο 17΄όταν ο «Φόντακας» άνοιξε το σκορ, μπροστά
σε 50.000 εκστασιασμένους φιλάθλους. Λίγο πριν το
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φινάλε του πρώτου μέρους, ο θρυλικός
επιθετικός έγραψε το 2-0. Έχοντας πάρει φόρα από το
πρώτο ημίχρονο, ο Σιδέρης ολοκλήρωσε το προσωπικό
του χατ τρικ στο 52΄, διαμορφώνοντας το 3-0 για τους
Πειραιώτες. Το μόνο που κατάφεραν να κάνουν οι
φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν με τον Κεφαλίδη,
για το τελικό 3-1 υπέρ του Ολυμπιακού.
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ΙΣΤΟΡΙΑ

14.7.1968
Ακόμα ένα ματς στο Φάληρο κόντρα στην ΑΕΚ, για ακόμα
μια φορά νικητής ο Θρύλος! Ημιτελικός και τα «λιοντάρια»
από τον Πειραιά είχαν στόχο έναν ακόμα τελικό Κυπέλλου.
Από νωρίς ο Ολυμπιακός μπήκε σε θέση οδηγού, καθώς
πριν τη συμπλήρωση του 20λέπτου ο Βασιλείου πέτυχε
το 1-0. Ο Μποτινός με ένα άπιαστο σουτ, μέσα από την
περιοχή, έβαλε με δύο τέρματα μπροστά τον
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Ολυμπιακό, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης.
Ο Παπαγεωργίου μείωσε στο 75΄ για την ΑΕΚ, που δεν
κατάφερε να κάμψει την αντίσταση των γηπεδούχων. Το
ματς τελείωσε στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ο Ολυμπιακός
πανηγύρισε ακόμα μια μεγάλη νίκη και παράλληλα την
πρόκριση στον τελικό του θεσμού.
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ΙΣΤΟΡΙΑ
24.1.2001
Ένας Θρύλος … μαγεία! Με μεγάλο πρωταγωνιστή
τον Τζιοβάνι Σίλβα Ντε Ολιβέιρα, η ομάδα μας
διέλυσε την ΑΕΚ, στο ΟΑΚΑ, προσφέροντας θέαμα
και σπάνιας ομορφιάς γκολ, στους φιλάθλους
της. Οι «ερυθρόλευκοι»... ζωγράφιζαν καθ΄ όλη
την διάρκεια του αγώνα και από νωρίς έβαλαν τις
βάσεις μιας εύκολης νίκης. Από την αρχή φάνηκε τι
θα ακολουθήσει, καθώς μόλις στο 5΄ ο Γρηγόρης
Γεωργάτος με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Ο
«Ζιο», δεκαπέντε λεπτά αργότερα, διπλασίασε το
σκορ υπέρ του Θρύλου μας. Στιγμές αργότερα και
πάλι ο μεγάλος Βραζιλιάνος πέτυχε το τρίτο τέρμα
των Πειραιωτών, ενώ ενδιάμεσα είχε μειώσει
για την ΑΕΚ ο Χρηστός Μαλαδένης. Στο δεύτερο
ημίχρονο, ο δαφνοστεφανωμένος δεν έριξε τον
ρυθμό του και φιλοδώρησε με ακόμα 3 τέρματα
τους «κιτρινόμαυρους». Αρχικά ο Οφορίκουε
(52΄), μετέπειτα ο Άλβες (79΄) και τελευταίος ο
Γιαννακόπουλος (83΄), ολοκλήρωσαν τον μεγάλο
θρίαμβο του Θρύλου. Κοινός παρονομαστής της
επιβλητικής νίκης με τον σημερινό Ολυμπιακό
ο Τάκης Λεμονής, που καθόταν και τότε στον
«ερυθρόλευκο» πάγκο!

27.4.2005
Ο Γιαννάκης Οκκάς σκοράρει και … ξεραίνει την ΑΕΚ!
Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ακόμα μια μεγάλη νίκη επί
της ΑΕΚ στο θεσμό του Κυπέλλου. Στο «Γ. Καραϊσκάκης»,
στο δεύτερο ματς της φάσης των ημιτελικών (στο
πρώτο ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 1-0 εκτός
έδρας) οι φιλοξενούμενοι είχαν πάρει το προβάδισμα
στο 42΄ με πλασέ του Λυμπερόπουλου. Η αναμέτρηση
οδηγήθηκε στην παράταση, εκεί όπου όλα κρίνονται με
βάση τη θέληση, τη δύναμη και τη βαριά φανέλα που
έχει η κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός μπήκε ψυχωμένος στο
έξτρα τριαντάλεπτο και καθάρισε ακόμα μια πρόκριση.
Ο Νέρι Καστίγιο στο 97΄ ισοφάρισε την αναμέτρηση
(η μπάλα βρήκε και στο σώμα του Μόρα), ύστερα από
ατομική ενέργεια και σουτ από δύσκολη θέση. Λίγο πριν
τη λήξη της αναμέτρησης ο Οκκάς με άψογο τελείωμα,
εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Ταραλίδη και έδωσε τη
νίκη και το εισιτήριο για τον τελικό στον Θρύλο!
Follow us on instagram
@intersportgreece
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ

ΟΜΑΔΑ

ΑΓΩΝΕΣ

ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ

1

Ολυμπιακός

3

3

0

0

8

0

9

2

Πλατανιάς

3

2

0

1

3

4

6

3

Σπάρτη

3

1

0

2

4

2

3

4

Χανιά

3

0

0

3

1

10

0

ΑΓΩΝΕΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 26.10.2016

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 3-0
(Πάρντο 5΄, 66΄- Ελαμπντελαουί 68΄)

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 1.12.2016

ΧΑΝΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-4
(Καμπιάσο 15΄- Ιντέγε 24΄Θεολόγου αυτ. 42΄- Πάρντο 49΄)

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 15.12.2016

ΣΠΑΡΤΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1
(Μανθάτης 66΄)

34

35
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3η ΦΑΣΗ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 25.1.2017

ΑΡΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1

(Μιλούνοβιτς 13΄- Ανσαριφάρντ 81΄)

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 2.2.2017

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - AΡΗΣ 2-0
(Σισοκό 50΄, Νικολάου 86΄)

4η ΦΑΣΗ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 8.2.2017

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0-0
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 2.3.2017

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2
(Νταουντά 46΄ - Ρομαό 63΄, Φορτούνης 71΄)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 13.4.2017

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 26.4.2017

ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
Σάββατο 6 Μαϊου 2017
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Kύπελλο Ελλάδας 2016-17 • Ημιτελικός
13.4.2017 • 19:30 • ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. Καραϊσκάκης»

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΤΑΚΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ

ΜΑΝΟΛΟ ΧΙΜΕΝΕΘ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΚΑΠΊΝΟ
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