OLYMPIACOS FC
VS

RIJEKA
Wednesday 16.8.2017

PLAY-OFF

Matchday 1 • Kick off time: 21.45

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ημερομηνία ίδρυσης
10/03/1925
Πρόεδρος
Ευάγγελος Μαρινάκης
Αντιπρόεδροι
Σάββας Θεοδωρίδης
Σωκράτης Σ. Κόκκαλης
Μιχάλης Κουντούρης
Ιωάννης Μώραλης
Δημήτρης Αγραφιώτης

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.

Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Βρέντζος

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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Μέλη
Σωκράτης Π. Κόκκαλης
Λεωνίδας Θεοδωρακάκης
Κωνσταντίνος Μπαρμπής
Ανδρέας Νασίκας
Αναστάσιος Τσούφης
Χρήστος Μηστριώτης
Σύμβουλος
Στρατηγικής Διοίκησης
Κριστιάν Καρεμπέ
Αρχηγοί
Aλμπέρτο Μποτία
Κώστας Φορτούνης
Ομάρ Ελαμπντελαουί
Αλεξί Ρομαό
Διεύθυνση Γραφείων
Πλ. Αλεξάνδρας 5,
Λιμένας Ζέας, 185 34, Πειραιάς
Τηλ.: 210 41.43000
Έδρα
Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»

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.

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

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.

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

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!”
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ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΙΑ ΓΡΟ8ΙΑ

OLYMPIACOS FC
ΠΡΟΠΟΝΗΤΉΣ

Μπέσνικ Χάσι
Ο Μπέσνικ Χάσι γεννήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1971,
στην πόλη Gjakova της τότε ενωμένης Γιουγκοσλαβίας.
Τη δεκαετία του ‘90 αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής
στις KF Liria, NK Zagreb (μετακινήθηκε στο Ζάγκρεμπ σε
ηλικία μόλις 19 ετών), Dinamo Pancevo, FC Prishtina και
NK Samobor.
Μετακόμισε στο Βέλγιο το 1994, για λογαριασμό της
KRC Genk. Μετά από ένα χρόνο στην Γερμανία και την
1860 Munich, επέστρεψε στο Βέλγιο για να αγωνιστεί εκ
νέου στην KRC Genk και μετέπειτα στις RSC Anderlecht,
KSC Lokeren και Cercle Brugge. Ως παίκτης κατέκτησε
4 πρωταθλήματα Βελγίου (1 με την KRC Genk και 3 με
την RSC Anderlecht), 1 κύπελλο (με την KRC Genk) και
1 σούπερ καπ (με την RSC Anderlecht).

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
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www.olympiacos.org | e-mail: ticketing@olympiacos.org | τηλ. 2104800920

Άρχισε την προπονητική του καριέρα από τις Ακαδημίες
της RSC Anderlecht και το 2009 βρέθηκε στον πάγκο
της πρώτης ομάδας, στη θέση του βοηθού προπονητή.
Τον Μάρτιο του 2014 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του
συλλόγου σε μία δύσκολη καμπή, καθώς η υπόθεση
πρωτάθλημα απομακρυνόταν. Όμως, με ένα ντεμαράζ
νικών, στα playoffs, κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο
με την RSC Anderlecht. Στη συνέχεια κατέκτησε και το
σούπερ καπ. Αυτές οι επιτυχίες τον οδήγησαν στο να
αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής του πρωταθλήματος
(Jupiler Pro League).
Παρέμεινε στον πάγκο της βελγικής ομάδας μέχρι τον
Μάιο του 2016 και το καλοκαίρι του ίδιου έτους ανέλαβε
την Legia Warszawa, την οποία οδήγησε στους ομίλους
του UEFA Champions League μετά από 20 χρόνια. Από τις
8 Ιουνίου του 2017 είναι ο νέος προπονητής του Θρύλου.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
MΑΡΚΟ ΜΠΑΜΠΙΤΣ
ΜΠΑΡΤ ΜΕΕΡΤ
ΣΤΙΒΕΝ ΦΑΝΧΑΡΕΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ
ΜΑΝΟΣ ΣΜΠΟΚΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ ΡΑΝΤΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

Βοηθός Προπονητή
Αναλυτής
Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
Προπονητής Τερματοφυλάκων
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
ARMANDO MARIO HUSILLOS
FRANÇOIS MODESTO
ΚΥΡΙΆΚΟΣ ΔΟΥΡΈΚΑΣ
ΡΟΜΠΈΡΤΟ ΓΚΑΡΘΊΑ ΠΕΡΆΛ
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΛΗ
ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΈΡΗΣ
ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΣΟΎΡΣΟΣ
ΜΑΝΏΛΗΣ ΦΟΎΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΗΣ

Αθλητικός Διευθυντής
Επικεφαλής Α’ ομάδας
Team manager
Διερμηνέας
Διερμηνέας
Φροντιστής
Φροντιστής
Φροντιστής
Φροντιστής
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OLYMPIACOS FC
ΠΑΙΚΤΕΣ
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Λευτέρης
Χουτεσιώτης

Ανδρέας
Γιαννιώτης

Στέφανος
Καπίνο

Δημήτρης
Σκαφίδας

Γιάγκος
Βούκοβιτς

Δημήτρης
Nικολάου

Παναγιώτης
Ρέτσος

Παπ Αμπού
Σισέ

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.90
ΒΑΡΟΣ: 83 ΚΙΛΑ

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

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

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

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

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΥΨΟΣ: 1.97
ΒΑΡΟΣ: 83 ΚΙΛΑ

19

14

3

23

4

77

6

7

Αλμπέρτο
Μποτία

Ομάρ
Ελαμπντελαουί

Χρβόγε
Μίλιτς

Λεονάρντο
Κούτρης

Ντιόγκο
Φιγκέιρας

Αλεξί
Ρομαό

Παναγιώτης
Ταχτσίδης

Κώστας
Φορτούνης

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Μέσος

Μέσος

Μέσος

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

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

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

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

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

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

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

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

Μάρκο
Μάριν

Γκιγιόμ
Ζιλέ

Γιώργος
Μανθάτης

Μεχντί
Καρσελά

Σάσα
Ζντιέλαρ

Φελίπε
Πάρντο

Καρίμ
Ανσαριφάρντ

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Επιθετικός

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

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

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

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1989
ΧΩΡΑ: ΒΕΛΓΙΟ
ΥΨΟΣ: 1.75
ΒΑΡΟΣ: 70 ΚΙΛΑ

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

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

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

Μανώλης
Σιώπης

Aντρέ
Μάρτινς

Θανάσης
Ανδρούτσος

Εμάνουελ
Εμενίκε

Ελ Φαρντού
Μπεν Μοχάμεντ

Σεμπά

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Επιθετικός

Επιθετικός

Επιθετικός

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 ΜΑΪΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.69
ΒΑΡΟΣ: 69 ΚΙΛΑ

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

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

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1989
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.73
ΒΑΡΟΣ: 74 ΚΙΛΑ

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

Πάντοτε έτοιμος
να δώσω το 200%!

Πώς ένιωσες όταν πέρασες ξανά την πύλη του
προπονητικού κέντρου του Ολυμπιακού στο Ρέντη;

Pit Bull... τσέπης χαρακτηρίζεται ο νεαρός μέσος,
ο οποίος κέρδισε το δικό του προσωπικό «στοίχημα»,
για μία μόνιμη θέση στην οικογένεια του Ολυμπιακού!

A

ποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα της
εφετινής προετοιμασίας του Ολυμπιακού.
Κάθε μέρα που περνούσε, έδινε τις δικές του
εξετάσεις. Από την αρχή. Από το «μηδέν». Με
ένα νέο προπονητή, με νέο τεχνικό επιτελείο,
μπροστά του, ο Μανώλης Σιώπης κλήθηκε να
αποδείξει τι είναι ικανός να κάνει, προκειμένου
να διατηρήσει την θέση του στην ομάδα μας.
Από τις πρώτες μέρες, κιόλας, έδειξε
αυτοπεποίθηση. Για τη θέληση, καμία
αμφιβολία. Για το πάθος; Ένα από τα βασικά του
προσόντα. Ικανός να «καταπιεί» στο γήπεδο
όσα χιλιόμετρα χρειαστούν, προκειμένου να
γίνει η δουλειά. Δηλαδή να βγουν σωστά τα
μαρκαρίσματα στο κέντρο και να μην επιτραπεί
στην αντίπαλη ομάδα να πλησιάσει την περιοχή
της ομάδας μας. Ο Σιώπης ξέρει καλά τη
δουλειά του, ως «εξάρι» και κάθε φορά που
καλείται να την κάνει, δείχνει γιατί ο Μπέσνικ
Χάσι αποφάσισε να τον εμπιστευτεί και γιατί
θεωρεί ότι πραγματικά ο νεαρός μπορεί να
βοηθήσει.
Ο ίδιος ανοίγει την καρδιά του και μιλώντας
εδώ, στο επίσημο πρόγραμμα αγώνα, της
αναμέτρησης με τη Ριέκα, θυμάται τη γενιά του
στην Κ20 του Θρύλου, την οποία υπηρέτησε,
τη θητεία του στον Πανιώνιο και τον Πλατανιά,
ενώ μιλά για την επιστροφή του στα... πάτρια
και τη δίψα του να καθιερωθεί στην ομάδα μας.
Φυσικά στη συζήτηση μπήκε η Παρτιζάν, η Ριέκα
και οι... όμιλοι του UEFA Champions League.
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Ήρεμα. Άνετα. Σαν στο σπίτι μου, που λέμε. Έχω περάσει ένα
σημαντικό κομμάτι της ζωής μου εδώ, στο προπονητικό στο
Ρέντη. Όταν επέστρεψα εδώ, ένιωσα σαν να μπαίνουν τα
πράγματα στην θέση τους. Δεν είχα άγχος, δεν είχα πίεση,
ένιωσα όμορφα. Είχα προσμονή. Να αρχίσω πάλι προπονήσεις,
φιλικά, να πάμε προετοιμασία στο εξωτερικό. Δεν ήταν για
μένα κάτι νέο, αλλά κάτι σαν... επανένωση. Ένιωσα ότι γύρισα
εκεί όπου ανήκω.

Δεν είχες καθόλου άγχος για την έκβαση που θα είχε η
παρουσία σου εδώ; Επρόκειτο να συναντήσεις ένα νέο
προπονητή, με νέους συνεργάτες, οι οποίοι θα έκριναν
καθημερινά την απόδοσή σου.
Το σκεφτόμουν, φυσικά, αλλά δεν είχα άγχος. Όταν έχεις
εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σου, νιώθεις ότι δεν έχεις κάτι
να φοβάσαι. Για να μην παρεξηγηθώ, αν και ο κόσμος γνωρίζει
τον χαρακτήρα μου, δεν αντιμετώπισα ποτέ το ζήτημα αυτό
με υπεροψία. Δεν θεώρησα ότι έχω δεδομένη την θέση μου
στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό οφείλεις, κάθε μέρα που
περνάει, να δίνεις «εξετάσεις». Να κρατάς την απόδοσή σου
σε υψηλά επίπεδα και να δείχνεις πάντοτε «διψασμένος» για
την αποστολή ή την εντεκάδα.

Πόσο μεγάλος είναι ο ανταγωνισμός στον Ολυμπιακό,
σε σχέση με άλλες ομάδες, στις οποίες αγωνίστηκες;
Αν δεν το ζήσεις, δεν το καταλαβαίνεις. Και στον Πανιώνιο είχα
το μυαλό μου στο ότι πρέπει να προσπαθώ για να κρατήσω
τη θέση μου στην ενδεκάδα, όμως στον Ολυμπιακό είναι
διαφορετικά. Η πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη. Και οι απαιτήσεις.
Δίχως να θέλω να μειώσω, το ξαναλέω, καμία από τις ομάδες,
στις οποίες έπαιξα, ο Ολυμπιακός είναι κάτι ιδιαίτερο. Ακόμη
και ως προς το θέμα του ανταγωνισμού.
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Πώς έζησες το διπλό ματς του τρίτου προκριματικού
γύρου του UEFA Champions League, με την Παρτιζάν;

Όταν σου είπε ο προπονητής σου ότι ξεκινάς,
στο Βελιγράδι, τι σκέφτηκες;

Με μεγάλη ένταση! Είχα μέσα στο μυαλό μου την τεράστια
σημασία που είχε για εμάς, για τον προπονητή, για τον κόσμο,
για τον Ολυμπιακό συνολικά, η πρόκριση επί της Παρτιζάν.
Ήξερα, από την ημέρα της κλήρωσης ακόμη, ότι πρέπει
να κάνουμε τα πάντα εμείς οι ποδοσφαιριστές, μέσα στον
αγωνιστικό χώρο, για να περάσουμε στα πλέι οφ. Και από
εκεί και πέρα θα βλέπαμε. Θα βλέπαμε αντίπαλο και θα
προχωρούσαμε ανάλογα.

Ήμουν ήρεμος. Είχα στο μυαλό μου ότι ο κ. Χάσι μπορεί να
καταλήξει στο να βάλει στόπερ τον Ρομαό και έτσι να φέρει
εμένα στο αρχικό σχήμα, στο κέντρο. Δούλευα σταθερά, για
να είμαι στην καλύτερη δυνατή μου κατάσταση και όταν μου
είπε ότι θα πάμε έτσι, ένιωθα έτοιμος. Δεν πρέπει να αφήνεις σε
καμία περίπτωση το άγχος να... κάνει κουμάντο, που λέμε. Όλα
είναι θέμα μυαλού και αυτοσυγκέντρωσης. Ήξερα ότι πρέπει
να μπω μέσα, να κρατήσω την θέση μου, ανασταλτικά και να
προσπαθήσω να βοηθήσω και στην ανάπτυξη. Φυσικά, επειδή
όλα είναι ανθρώπινα, χάρηκα πάρα πολύ.

Μετά το 3-1 πίστεψες ότι η υπόθεση πρόκριση είχε, εν πολλοίς, τελειώσει;
Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι. Και δεν το έκανα, όπως και κανένας συμπαίκτης μου. Δεν ήμασταν πιο... χαλαροί στο δεύτερο
ματς, επειδή είχαμε κερδίσει στο πρώτο με 3-1. Ωστόσο, στο γήπεδο υπάρχει πάντα και αντίπαλος, ο οποίος μπορεί ένα βράδυ να
είναι σε καλύτερη κατάσταση από εμάς. Προσπαθήσαμε να «ζευγαρώσουμε» τις νίκες μας, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε
και είναι κρίμα για τον κόσμο, που ήθελε να δει την αγαπημένη του ομάδα να κερδίζει επί δύο. Πρέπει να παίζουμε πάντοτε για
τη νίκη. Και αυτό κάνουμε. Είμαστε ο Ολυμπιακός.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Πλέον, μέσω των πλέι οφ, ο Ολυμπιακός έχει
την ευκαιρία να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει: Στο
Champions League. Είσαι έτοιμος για αυτή την
πρόκληση;
Φυσικά και είμαι έτοιμος. Εφόσον ο προπονητής μου
αποφασίσει ότι θα με χρησιμοποιήσει, είτε ως βασικό, είτε όχι,
είμαι πάντα έτοιμος. Μόνο απρόοπτα να μην έχουμε, χτύπα
ξύλο. Από πλευράς ψυχολογίας είμαι πάντα στο 200% και
έτοιμος να δώσω ό,τι έχω και δεν έχω, για να πάει η ομάδα
μπροστά!
Αυτό είναι και κάτι που εκτιμά ο κόσμος.
Το γνωρίζω και εκτιμώ κι εγώ την αγάπη του κόσμου προς το

πρόσωπό μου. Ο κόσμος είναι η κινητήρια δύναμη της ομάδας.
Η σχέση με την εξέδρα είναι κάτι ιδιαίτερο και όταν ακούς τον
κόσμο να χειροκροτάει στο άκουσμα του ονόματός σου, τότε
ξέρεις ότι κάτι έχεις κάνει καλά.
Πώς περιμένεις τους αγώνες με τη Ριέκα;
Δύσκολους. Ακόμη πιο δύσκολους, από ότι εκείνους με την
Παρτιζάν. Πρόκειται για μία καλή ομάδα και δεν πρέπει να
αφήνουμε τα όποια προβλήματα μπορεί να έχει (αγωνιστικά
ή μη) να μας... εξαπατήσουν. Θα είναι δύο δυνατά και δύσκολα
ματς και οφείλουμε από απόψε να είμαστε εκείνοι που θα
ορίσουμε τη μοίρα μας. Η υπόθεση πρόκριση δεν κρίνεται,
ακόμη και αν από απόψε πάρουμε καλό σκορ. Πρέπει πάντα
να είμαστε σε εγρήγορση και να κυνηγάμε τη νίκη.

Να σε πάρω λίγο από αυτά τα θέματα. Πως
θυμάσαι την παρουσία σου στην Κ20 του
Θρύλου; Σε ρωτώ γιατί έχεις ζήσει από μέσα τη
δουλειά που γίνεται στην Ακαδημία.
Είχα τόσες υπέροχες εμπειρίες με τις μικρότερες
ομάδες του Ολυμπιακού. Πραγματικά σπουδαίες
εμπειρίες. Ανδρώθηκα ποδοσφαιρικά, έμαθα τόσα
πολλά πράγματα... Νομίζω ότι είναι μία περίοδος της
ζωής μου, την οποία δεν θα ξεχάσω ποτέ.
Ποιά θα έλεγες ότι είναι η σημαντικότερη
ανάμνησή σου, από αυτή την περίοδο;
Η παρουσία μας στα προημιτελικά του Next Gen, όπου
παίξαμε με την Άστον Βίλα. Τι υπέροχη εμπειρία, τι
ωραίο ματς. Και ας αποκλειστήκαμε. Κάναμε ένα πολύ
ωραίο ματς και όλα, μα όλα, τα παιδιά, το ζήσαμε με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κερδίσαμε πολλά με την
Κ20, όμως αυτή η εμπειρία ήταν πραγματικά κάτι το
ιδιαίτερο.

Έχεις να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο
του Ολυμπιακού, ενόψει των πλέι οφ του
Champions League, αλλά και της έναρξης
του πρωταθλήματος;
Ναι! Να είναι πάντοτε δίπλα μας. Να μας
στηρίζουν όπως κάνουν πάντα. Γίνεται μία
μεγάλη προσπάθεια και αυτό που πρέπει να
καταλάβει ο κόσμος είναι ότι όλοι εμείς, οι
παίκτες, οι προπονητές, η Διοίκηση φυσικά,
θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα
και τον κόσμο. Να περάσουμε στους ομίλους
του Champions League και να μπούμε στη Super
League με νίκες. Οι στόχοι του Ολυμπιακού είναι
γνωστοί, νταμπλ και Ευρώπη, με μία πολύ καλή
παρουσία. Αυτό θα προσπαθήσουμε και να
φυσικά, χρειαζόμαστε τον κόσμο δίπλα μας!
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ΤΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

Ζήστε

ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ

ΓΚΙΓΙΟΜ ΖΙΛΕ
Ποιότητα και εμπειρία για τον «άξονα»

της Νέας Υόρκης

Ο
ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΛΩΣ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι. ΖΗΣΤΕ ΤΟ.
Πετάξτε καθηµερινά από Αθήνα για Νέα Υόρκη* και απολαύστε από το καλλιτεχνικό Μπρούκλιν µέχρι
την εντυπωσιακή 5η Λεωφόρο, από το µαγευτικό Σέντραλ Παρκ µέχρι τα φαντασµαγορικά µιούζικαλ
του Μπρόντγουεϊ. Κάντε κράτηση τώρα στο emirates.gr

Hello Tomorrow

16

* Καθημερινές πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty.

Γκιγιόμ Ζιλέ (1,86μ.) γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου
1984 στη Λιέγη του Βελγίου. Είναι πολυθεσίτης
ποδοσφαιριστής, καθώς αγωνίζεται κυρίως ως
αμυντικός χαφ, αλλά μπορεί να καλύψει εξίσου καλά τη
θέση του κεντρικού χαφ, αλλά κι αυτή του δεξιού μπακ.
Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Ακαδημίες
της CS Visé και από εκεί πήρε μεταγραφή στην KAS Eupen.
Ξεχώρισε πολύ γρήγορα και το καλοκαίρι του 2006, τον
απέκτησε, η KAA Gent.
Το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, το έκανε τον Ιανουάριο
του 2008, όταν έγινε μέλος της RSC Anderlecht. Στους
«μωβ» έμεινε για έξι χρόνια, πραγματοποιώντας «γεμάτες»
σεζόν. Κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Βελγίου και 1 Κύπελλο,
ενώ αγωνίστηκε και στο υψηλότερο επίπεδο, αυτό του
UEFA Champions League. Το καλοκαίρι του 2015, δόθηκε

για έναν χρόνο με τη μορφή δανεισμού, στην SC Bastia,
πραγματοποιώντας 38 συμμετοχές στην Ligue 1 και πέντε
στο Coupe de la Ligue.
Το πέρασμά του από το Championnat άφησε πολύ καλές
εντυπώσεις και έτσι η FC Nantes, κινήθηκε για την απόκτησή
του τον Ιανουάριο του 2016. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα
του Θρύλου, αγωνίστηκε με τη φανέλα των «καναρινιών»,
μέχρι να γίνει μέλος της μεγάλης οικογένειας του
Ολυμπιακού!
Είναι εν ενεργεία διεθνής με την ομάδα της Εθνικής Βελγίου,
καθώς είναι βασικό στέλεχος του αντιπροσωπευτικού
συγκροτήματος της χώρας του, έχοντας πραγματοποιήσει
μέχρι στιγμής, 22 συμμετοχές και 1 γκολ. Έχει αγωνιστεί,
επίσης και στις μικρότερες εθνικές ομάδες του Βελγίου.
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ΘΕΜΑ

Μάθε για τον Θανάση Ανδρούτσο!
«Ανακρίναμε» τον νεαρό μέσο της ομάδας μας,
με θεματολογία πιο... χαλαρή. Δείτε τι μας απάντησε!
Ποιά είναι η καλύτερη στιγμή που έχεις ζήσει,
ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού;
- Την ασίστ στην Οσμανλισπόρ,
αλλά και το ντεμπούτο μου σε ευρωπαϊκό ματς.
Ένα ωραίο γκολ που θυμάσαι και ξεχωρίζεις;
-Το γκολ με τη Λάρισα, το οποίο πέτυχα
14 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα.
Σε ποιό ματς είχες απολαύσει περισσότερο
την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη;
-Με την Οσμανλισπόρ, αλλά και σε όλα τα ντέρμπι.
Ποιά θα χαρακτήριζες ως την πιο σημαντική νίκη
του Ολυμπιακού, όσο βρίσκεσαι στην ομάδα;
-Το διπλό στη Γιανγκ Μπόις, γιατί αρχίσαμε
την ευρωπαϊκή μας παρουσία με νίκη!
Ποιόν παίκτη είχες/έχεις ως πρότυπο;
- Από τον Ολυμπιακό ο Μιλιβόγεβιτς
και εν γένει ο Ροναλντίνιο.
Ποιό είδος μουσικής σου αρέσει;
- Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση,
μου αρκεί να μου αρέσει αυτό που ακούω.
Ποιά είναι η αγαπημένη σου ταινία
ή σειρά στην τηλεόραση;
- Το «Είσαι το ταίρι μου» από σειρές
και από ταινίες το «Αριστερόχειρας» (Southpaw).
Ποιό είναι το αγαπημένο σου χρώμα;
- Έχω δύο. Το κόκκινο και το μαύρο.
Τι προτιμάς, αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα;
-Αυτοκίνητο.
Ποιό είναι το αγαπημένο σου φαγητό;
-Σνίτσελ με μανιτάρια και κρέμα γάλακτος.
Ποιά είναι η αγαπημένη σου εποχή του χρόνου;
-Το καλοκαίρι!
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ΘΕΜΑ
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 1998
ΓΗΠΕΔΟ: ΟΑΚΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 60.714
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: 2-0 (1-0 στο ημίχρονο)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ελευθερόπουλος, Καραταΐδης, Αμανατίδης
(75' Άντζας), Μαυρογενίδης, Ανατολάκης, Πουρσανίδης,
Γιαννακόπουλος, Τζόρτζεβιτς, Καραπιάλης (72' Νινιάδης),
Γκόγκιτς, Αλεξανδρής (89' Λουτσιάνο).
ΣΚΟΡΕΡ: 22' Αλεξανδρής, 80' Γκόγκιτς

Τα πάει περίφημα
κόντρα στους Κροάτες!
O

Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την πρωταθλήτρια
Κροατίας Ριέκα, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής
των play-off του UEFA Champions League και θέλει να
κάνει το πρώτο βήμα για να επιστρέψει στους ομίλους της
κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Να σημειώσουμε ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο
Ολυμπιακός μας αντιμετωπίζει ομάδα από την Κροατία,
καθώς έχει αντιμετωπίσει τρεις φορές τη Ντιναμό
Ζάγκρεμπ στο παρελθόν. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1977
όπου ο Θρύλος επικράτησε με 3-1 των Κροατών.
Η δεύτερη ήταν το 1998, όταν οι ερυθρόλευκοι νίκησαν
2-0 την κροατική ομάδα (τότε ονομαζόταν Κροάσια),
παίρνοντας με αυτό τον τρόπο μια πολύ σημαντική νίκη!
Η τελευταία θρυλική νίκη απέναντι στη Ντιναμό ήταν
στις 4 Νοεμβρίου του 2015. Σε ένα Καραϊσκάκη που
… κόχλαζε, η ομάδα μας κατέθεσε απίστευτα ψυχικά
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αποθέματα και κατάφερε να πάρει μια τεράστια νίκη, μετά
από επική ανατροπή. Τελικό σκορ 2-1 για τους Πειραιώτες,
αν και είχαν βρεθεί πίσω στο σκορ.
Ας δούμε όμως μερικά στοιχεία αναφορικά με τις
προηγούμενες φορές που ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε
απέναντι στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ.
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 1977
ΓΗΠΕΔΟ: Γ. Καραϊσκάκης
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 31.758
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: 3-1 (1-1 στο ημίχρονο)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Κελεσίδης, Ανδρούτσος (33' Προκόβας),
Κυράστας, Σιώκος, Σόρενσεν, Περσίας, Δεληκάρης (54'
Λοσάντα), Καραβίτης, Κατσαβάκης, Κρητικόπουλος,
Γαλάκος.
ΣΚΟΡΕΡ: 34΄ Καραβίτης, 60' Λοσάντα,
63' Γαλάκος / 27' Σένζεν

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015
ΓΗΠΕΔΟ: Γ. Καραϊσκάκης
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 31.473
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: 2-1 (0-1 στο ημίχρονο)
Ολυμπιακός: Ρομπέρτο, Μποτία
(51' λ.τρ. Ντα Κόστα), Μιλιβόγεβιτς,
Φορτούνης, Κασάμι (80' Φινμπόγκασον),
Ελαμπντελαουΐ, Σιόβας, Μαζουακού,
Ερνάνι (64' Πάρντο), Σεμπά, Ιντέγε.
ΣΚΟΡΕΡ: 65', 90' Πάρντο / 21' Χότζιτς
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NO TO RACISM

Η ΦΆΣΗ ΤΩΝ «PLAY-OFF»

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

ΡΙΕΚΑ

T

η νταμπλούχο Κροατίας Ριέκα,
αντιμετωπίζει σήμερα ο Ολυμπιακός,
στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των πλέι
οφ του UEFA Champions League. Αυτό
θα είναι το τελευταίο «εμπόδιο», που θα
πρέπει να ξεπεράσουν οι «ερυθρόλευκοι»,
για να επιστρέψουν και πάλι εκεί που ανήκουν, στην ελίτ
του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, στους ομίλους του UEFA
Champions League.
Η Ριέκα (σύμφωνα με το επίσημο site της ομάδας)
ιδρύθηκε το 1946 ως FC Kvarner και αγωνίζεται στο
Stadion Rujevica, χωρητικότητας 8.279 θεατών. Το
παραδοσιακό χρώμα της κροατικής ομάδας είναι το
άσπρο. Στις 2 Ιουλίου του 1954 και μετά από πολλές
αλλαγές, το όνομα της ομάδας άλλαξε σε HNK Rijeka,
ονομασία που έχει παραμείνει μέχρι και σήμερα.

τροπαιοθήκη της υπάρχει ακόμα και ένα Βαλκανικό
Κύπελλο, το οποίο κατέκτησε το 1978.
Για να φτάσει ως εδώ, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα
πλέι οφ του UEFA Champions League, πέρασε από δύο
προκριματικές φάσεις. Αρχικά, ξεπέρασε το «εμπόδιο» της
ουαλικής The New Saints F.C με δύο νίκες, ενώ στον τρίτο
προκριματικό γύρο βρέθηκε απέναντι στην αυστριακή
Salzburg, την οποία απέκλεισε με δύο ισοπαλίες (1-1
εκτός και 0-0 εντός).

Την περσινή σεζόν, πανηγύρισε για πρώτη φορά στην
ιστορία της το Πρωτάθλημα Κροατίας. Ακόμα, στην
συλλογή της έχει 4 Κύπελλα, ένα Σούπερ Καπ Κροατίας
και 2 Κύπελλα της ενωμένης Γιουγκοσλαβίας. Στην
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OLYMPIACOS FC (GRE) v Rijeka (CRO)
Qarabağ (AZE) v København (DEN)
APOEL (CYP) v Slavia Praha (CZE)
Celtic (SCO) v Astana (KAZ)
Hapoel Beer-Sheva (ISR) v Maribor (SVN)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ματίας Κεκ

Τα ζευγάρια των Play-0ff UEFA Champions League

Π

ροπονητής της αποψινής μας αντιπάλου είναι ο Ματίας Κεκ.
Γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1961 στο Μάριμπορ της
Σλοβενίας. Ως ποδοσφαιριστής, αγωνίστηκε για πάνω από 20 χρόνια
και πρωταγωνίστησε κυρίως με τα χρώματα της NK Maribor (240
συμμετοχές, 53 γκολ). Ακόμα, έπαιξε για μια δεκαετία (1985-95)
στο αυστριακό πρωτάθλημα, όπου εκεί φόρεσε τις φανέλες των SV
Spittal και Grazer AK. Η προπονητική καριέρα του ξεκίνησε το 2001,
στον πάγκο της NK Maribor, όπου έμεινε για μία τριετία, κατακτώντας
παράλληλα δύο πρωταθλήματα. Το 2007 συμφώνησε να καθίσει στον
πάγκο της Εθνικής Σλοβενίας και την οδήγησε στο Μουντιάλ του 2010,
στην Νότιο Αφρική. Επόμενος σταθμός η Al-Ittihad, το 2011, εκεί όπου
παρέμεινε για μία χρονιά. Στις 27 Φεβρουαρίου του 2013, υπέγραψε
συμβόλαιο στην Ριέκα, στον πάγκο της οποίας βρίσκεται μέχρι και
σήμερα. Την προηγούμενη χρονιά, με αυτόν στο τιμόνι της, η αποψινή
μας αντίπαλος κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της.

Başakşehir (TUR) v Sevilla (ESP)
Young Boys (SUI) v CSKA Moskva (RUS)
Napoli (ITA) v Nice (FRA)
Hoffenheim (GER) v Liverpool (ENG)
Sporting CP (POR) v FCSB (ROU)
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΜΠΕΣΝΙΚ ΧΑΣΙ

ΜΑΤΙΑΣ ΚΕΚ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ

1

12

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ

22

31

ΙΒΑΝ ΝΕΒΙΣΤΙΤΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΠΙΝΟ

27

32

ΑΝΤΡΕΙ ΠΡΣΚΑΛΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ

99

34

ΛΟΒΡΟ ΜΑΚΙΤΣ

35

ΙΒΟΡ ΠΑΝΤΟΥΡ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΜΠΟΤΙΑ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

3

ΟΜΑΡ ΕΛΑΜΠΝΤΕΛΑΟΥΙ

14

4

ΧΡΒΟΓΕ ΜΙΛΙΤΣ

19

8

ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΖΟΥΤΑ

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΚΟΥΤΡΗΣ

23

13

ΝΤΑΡΙΟ ΖΟΥΠΑΡΙΤΣ

ΓΙΑΓΚΟΣ ΒΟΥΚΟΒΙΤΣ

26

18

ΓΙΟΣΙΠ ΕΛΕΖ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

43

22

ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ ΣΟΦΡΑΝΑΤΣ

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΡΈΤΣΟΣ

45

29

ΜΑΡΙΚΟ ΒΕΣΟΒΙΤΣ

ΠΑΠ ΑΜΠΟΥ ΣΙΣΕ

66

41

ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΙΒΑΝΣΕΒΙΤΣ

ΝΤΙΌΓΚΟ ΦΙΓΚΈΙΡΑΣ

77

46

ΛΟΥΚΑ ΜΙΚΟΥΛΙΤΣΑ

99

ΓΙΑΣΜΙΝ ΤΣΕΛΙΚΟΒΙΤΣ

ΜΕΣΟΙ

ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΠΟΥΝΤΣΕΤΣ

ΜΕΣΟΙ

ΑΛΕΞΙ ΡΟΜΑΟ

4

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ

6

10

ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ

7

11

ΜΑΤΙΤΣ ΤΣΡΝΙΤΣ

ΒΑΝΤΙΣ ΟΤΖΙΤΖΑ ΟΦΟΕ

8

20

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΓΚΟΡΓΚΟΝ

ΜΆΡΚΟ ΜΆΡΙΝ

10

23

ΝΤΑΜΓΙΑΝ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ

ΓΚΙΓΙΟΜ ΖΙΛΕ

13

26

ΜΑΤΕ ΜΑΛΕΣ

ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΝΘΆΤΗΣ

16

27

ΓΙΟΣΙΠ ΜΙΣΙΤΣ

TΑΡΊΚ ΕΛΙΟΥΝΟΎΣΙ

18

28

ΦΙΛΙΠ ΜΠΡΑΝΤΑΡΙΤΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

21

43

ΒΙΚΤΟΡ ΣΒΕΤΙΤΣ

ANΤΡΕ ΜΑΡΤΙΝΣ

28

44

ΙΒΑΝ ΛΕΠΙΝΙΤΣΑ

ΘΑΝΆΣΗΣ ΑΝΔΡΟΎΤΣΟΣ

32

45

ΜΑΤΕΪ ΒΟΥΚ

ΜΕΧΝΤΙ ΚΑΡΣΕΛΑ

33

77

ΙΒΑΝ ΜΑΡΤΙΤΣ

ΣΑΣΑ ΖΝΤΙΕΛΑΡ

44

87

ΜΑΤΕΪ ΣΑΝΤΕΚ

ΦΕΛΙΠΕ ΠΑΡΝΤΟ

90

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

26

ΣΙΜΟΝ ΣΛΟΥΓΚΑ

ΦΛΟΡΕΝΤΙΝ ΜΑΤΕΪ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
7

ΖΟΡΑΝ ΚΒΡΖΙΤΣ

9

ΧΕΜΠΕΡ ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ

ΚΑΡΙΜ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ

17

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΕΜΕΝΙΚΕ

29

17

ΜΑΡΙΟ ΓΚΑΒΡΑΝΟΒΙΤΣ

ΕΛ ΦΑΡΝΤΟΥ ΜΠΕΝ ΜΟΧΑΜΕΝΤ

31

40

ΝΤΙΝΟ ΝΤΟΥΚΑΝΤΙΝ

ΣΕΜΠΑ

92

90

ΜΑΤΕΪ ΤΖΕΛΙΤΣ

27

