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Απόψε κάνουμε μία νέα αρχή!
Ο Ολυμπιακός είναι προορισμένος να βρίσκεται στην κορυφή. Η... αντεπίθεση
του Θρύλου, με στόχο το όγδοο συνεχόμενο πρωτάθλημα και κατά συνέπεια
το 45ο στην ένδοξη παρουσία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αρχίζει από
σήμερα! Από σήμερα το απόγευμα, όλα τα άλλα μπαίνουν... στην άκρη! Μαζί, η
ομάδα, ο κόσμος μας, όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στη μεγάλη «ερυθρόλευκη»
οικογένεια, μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε ανατροπή! Όπως θα κάνουμε
και αυτή! Και θα φτάσουμε στον μεγάλο μας στόχο!
Ο Ατρόμητος έχει αποδειχθεί πολλές φορές στο παρελθόν... σκληρό καρύδι.
Είναι, πάντοτε, ένας αξιόμαχος αντίπαλος, ικανός να βάλει δύσκολα, σε κάθε
ομάδα. Όμως ο Ολυμπιακός έχει μπολιαστεί με την στόφα του πρωταθλητή.
Ξέρει πως να ξεπερνάει τις δυσκολίες και να φτάνει στις νίκες που χρειάζεται.
Και θα το κάνει ακόμη πιο εύκολα, με τον 12ο παίκτη να είναι εκεί! Να δίνει,
με τη φωνή, το τραγούδι, το πάθος από την εξέδρα, την απαιτούμενη ώθηση!
Η αρχή, λοιπόν, γίνεται τώρα. Σήμερα! Εδώ, στο γήπεδό μας, στο οποίο
άπαντες... λυγίζουν. Από τον αγώνα με τον Ατρόμητο, σήμερα στο Καραϊσκάκη,
αρχίζει εκ νέου η προσπάθεια για τον τίτλο του πρωταθλητή. Ένας τίτλος, τον
οποίο θα πανηγυρίσουμε στο τέλος, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΙΑ ΓΡΟ8ΙΑ!
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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 AlRaed. Τον περασμένο Μάρτιο επέστρεψε στον Θρύλο για
τρίτη φορά και συνέβαλε τα μέγιστα για την κατάκτηση
του 44ου πρωταθλήματος της ομάδας μας και 7ου
συνεχόμενου. Ο Τάκης Λεμονής αναλαμβάνει, πλέον,
για τέταρτη φορά στην προπονητική του καριέρα την
τεχνική ηγεσία του Συλλόγου και επιστρέφει εκ νέου
στην οικογένεια του Ολυμπιακού.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΓΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

Βοηθός Προπονητή
Βοηθός Προπονητή
Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
Γυμναστής αποκατάστασης
Προπονητής Τερματοφυλάκων
Αναλυτής
Αναλυτής

IΑΤΡΙΚΟ 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
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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Λευτέρης
Χουτεσιώτης

Σίλβιο
Προτό

Στέφανος
Καπίνο

Δημήτρης
Σκαφίδας

Γιάγκος
Βούκοβιτς

Μπιόρν
Ένγκελς

Δημήτρης
Νικολάου

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: 23 ΜΑΪΟΥ 1983
ΧΩΡΑ: ΒΕΛΓΙΟ
ΥΨΟΣ: 1.86
ΒΑΡΟΣ: 72 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: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΒΕΛΓΙΟ
ΥΨΟΣ: 1.94
ΒΑΡΟΣ: 74 ΚΙΛΑ

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

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

Aντρέ
Μάρτινς

Ούρος
Τζούρτζεβιτς

Καρίμ
Ανσαριφάρντ

Εμάνουελ
Εμενίκε

Ελ Φαρντού
Μπεν Μοχάμεντ

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Επιθετικός

Επιθετικός

Επιθετικός

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: 21 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.69
ΒΑΡΟΣ: 63 ΚΙΛΑ

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

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

Μεχντί
Καρσελά

Σάσα
Ζντιέλαρ

Φελίπε
Πάρντο

Σεμπά

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Επιθετικός

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1989
ΧΩΡΑ: ΜΑΡΟΚΟ
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: 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.79
ΒΑΡΟΣ: 81 ΚΙΛΑ
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Μάρκο Μάριν
«Εμείς θα είμαστε πάλι πρωταθλητές!»
Ο Γερμανός άσος του Θρύλου δίνει, μέσω του σημερινού match program
το σύνθημα για την... ανατροπή των δεδομένων
και την... έλευση του όγδοου συνεχόμενου τίτλου στο Λιμάνι!

πρώτη είναι η μόνη θέση, η οποία συνάδει με το μέγεθος
H
του Ολυμπιακού. Καμία άλλη. Η κορυφή είναι ταυτισμένη
με το μεγαλείο του «ερυθρόλευκου» γίγαντα του ελληνικού

Ο Μάρκο Μάριν είναι, από την αρχή της χρονιάς, ένα πολύ
σημαντικό γρανάζι στη «μηχανή» του Θρύλου. Με σημαντικά
γκολ, σε σημαντικά παιχνίδια (βλέπε Ριέκα και όχι μόνο), ο
ποδοσφαίρου. Άπαντες το γνωρίζουν καλά αυτό. Οι φίλοι Γερμανός άσος έχει αποδείξει ότι μπορεί να σηκώσει στις πλάτες
της ομάδας μας, οι αντίπαλοι, όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στη του το βάρος μίας ομάδας με πρωταθλητισμό και να δώσει σε
μεγάλη οικογένεια του Θρύλου και καθημερινά δίνουν τα πάντα αυτή πολλά πράγματα.
για να κατακτώνται οι κορυφές! Αλλά και όλοι όσοι βρίσκονται...
απέναντι σε αυτή.
Από την προετοιμασία ακόμη, παρουσίασε ένα ιδιαιτέρως
βελτιωμένο πρόσωπο, σε σχέση με πέρυσι, οπότε δεν είχε
Στο σημερινό match program φιλοξενούμε έναν άνθρωπο, ο πάρει τις ευκαιρίες που θα μπορούσε. Όλα αυτά όμως ανήκουν
οποίος έχει προλάβει ήδη να «μπολιαστεί» με το... μικρόβιο στο παρελθόν. Ο ίδιος δηλώνει (και το δείχνει διαρκώς)
του πρωταθλητή! Κατέκτησε ήδη έναν τίτλο στη Super Leauge αναγεννημένος και έτοιμος να οδηγήσει, μαζί με τους
με την ομάδα μας, μαθαίνοντας έτσι καλά τι εστί Ολυμπιακός. συμπαίκτες του, τον Ολυμπιακό, σε... νέες κορυφές!
Και ο ίδιος δεν διστάζει να λέει συνεχώς ότι εδώ νιώθει καλά.
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Βλέπουμε, από την αρχή της σεζόν, έναν διαφορετικό
Μάρκο Μάριν, σε σχέση με την περσινή περίοδο.
Πιο σίγουρο, γεμάτο αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι
σου. Νιώθεις και εσύ διαφορετικά, σε σχέση με την
περσινή σεζόν;
Είναι γεγονός. Νιώθω πολύ καλύτερα. Με έχει βοηθήσει
πολύ το γεγονός ότι έκανα προετοιμασία με την ομάδα.
Είναι μεγάλο ατού για έναν παίκτη, το να «δένει» από
νωρίς με τους συμπαίκτες του σε μία ομάδα. Να μπορεί
να «βρίσκεται» ολοένα και περισσότερο και παιχνίδι με
το παιχνίδι να μαθαίνει να λειτουργεί ως «γρανάζι» σε μία
καλοκουρδισμένη μηχανή. Ελπίζω η εικόνα μου να είναι
πραγματικά αντάξια της ψυχολογίας, με την οποία παίζω
μέσα στο γήπεδο. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση και χαίρομαι
όταν αυτό βγαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τολμάω να
κάνω ενέργειες που ξέρω ότι μπορώ να φέρω σε πέρας,
αλλά και να δοκιμάσω και το κάτι παραπάνω.

Σε επίπεδο συνεργασίας με τους συμπαίκτες σου,
παλαιούς και νέους, πώς είσαι;
Είμαι... πολύ τυχερός. Τι εννοώ. Όλα τα παιδιά είναι
τρομερά ποιοτικά. Έχουν μεγάλη ποιότητα στο παιχνίδι
τους και ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε μέσα στο
γήπεδο. Ξέρω, μπορεί να ακούγεται κλισέ αυτό που λέω,
ή να πει κάποιος «ναι αλλά δεν σας βγαίνουν πάντα όλα».
Συμφωνώ. Σε καμία ομάδα δεν μπορούν πάντα να βγαίνουν
όλα. Θα υπάρξουν και στιγμές που θα γίνουν λάθη. Ωστόσο,
οφείλουν άπαντες να ξέρουν ότι πάντοτε προσπαθούμε
για το καλύτερο. Δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει αδιαφορία.
Αγαπάμε τον Ολυμπιακό, αγαπάμε την ομάδα στην οποία
παίζουμε και θέλουμε να τα δίνουμε πάντα όλα.
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Ζήστε

ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ
της Νέας Υόρκης

Η αυτοπεποίθηση, με την οποία λες ότι παίζεις,
έχει γίνει παραπάνω από εμφανής, στα γκολ τα οποία
έχεις σημειώσει.
Έχει να κάνει με αυτό που είπα πριν. Νιώθω καλά και δυνατός.
Ικανός να δοκιμάσω παρπάνω στις προσπάθειές μου. Να ψάξω
μία πιο περίτεχνη ενέργεια, μία πιο... απρόσμενη πάσα, ένα πλασέ
το οποίο ο τερματοφύλακας δεν θα περιμένει. Η ψυχολογία είναι
μεγάλο όπλο για έναν ποδοσφαιριστή την ώρα του αγώνα. Θα
έλεγα το Νο1 όπλο! Αισθάνομαι σιγουριά με την ομάδα, βλέπω
τι είναι ικανοί να κάνουν οι συμπαίκτες μου, οι οποίοι με την
παρουσία τους στο γήπεδο, με σπρώχνουν κι εμένα μπροστά.
Η ομάδα μας καλείται, από αυτό το παιχνίδι κιόλας,
κόντρα στον Ατρόμητο, να κάνει μία επανεκκίνηση
και να επανέλθει στις επιτυχίες, με απώτερο στόχο,
φυσικά, το πρωτάθλημα. Ποιο είναι το πρώτο που πρέπει
να κάνετε;
Να γυρίσουμε την ψυχολογία μας. Ο Ολυμπιακός δεν
συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από την πρώτη θέση. Και
το σημερινό παιχνίδι είναι η ευκαιρία που ζητάμε, για να
επανέλθουμε στον δρόμο των επιτυχιών. Ξέρουμε καλά πως
δεν μας χαρίζεται και δεν θα μας χαριστεί τίποτα. Ό,τι θέλουμε να
κατακτήσουμε, θα το κατακτήσουμε με την προσπάθειά μας, τον
ιδρώτα μας και την ανωτερότητά μας. Εμείς πρώτοι, οφείλουμε
να βρούμε τον τρόπο, με τον οποίο θα φτάσουμε στο 45ο.
Η έλευση του κ. Τάκη Λεμονή πως μπορεί να βοηθήσει
προς αυτή την κατεύθυνση;

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

Γνωρίζει καλά την πραγματικότητα του Ολυμπιακού. Ξέρει
από πρωταθλητισμό και είναι ο άνθρωπος, με τον οποίο στο
«τιμόνι», πήραμε το 44ο. Νομίζω ότι, εφόσον η Διοίκηση
αποφάσισε να προχωρήσει στην αντικατάσταση του κ. Μπέσνικ
Χάσι, ήταν η ενδεδειγμένη επιλογή. Ο κ. Λεμονής είναι ο
άνθρωπος που με «έβαλε» ξανά στην ομάδα. Αρχικά, κατά την
περσινή περίοδο, δεν ήμουν στις επιλογές κ. Μπέντο και για
μεγάλο διάστημα δεν είχα την εμπιστοσύνη που χρειαζόμουν. Ο
κ. Λεμονής, όμως, μου έδωσε την ευκαιρία να δείξω ότι μπορώ
να προσφέρω περισσότερα και στα τελευταία παιχνίδια, στα
οποία ήταν στον πάγκο, έπαιξα ξανά και έδειξα ότι θέλω πολύ
να είμαι κομμάτι αυτής της ομάδας. Τον ευχαριστώ για αυτό.
Θέλω να του το «ανταποδώσω», ας πούμε. Φέτος έχω κάνει
προετοιμασία με την ομάδα, από την αρχή έχω παίξει πολλά
παιχνίδια και έχω ρυθμό. Θα τον βοηθήσω, με κάθε τρόπο, να
κάνουμε ακόμη καλύτερο τον Ολυμπιακό και μαζί να φτάσουμε
στο πρωτάθλημα.

Hello Tomorrow
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* Καθημερινές πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty.
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Ο Ατρόμητος παραδοσιακά δυσκολεύει τον Ολυμπιακό. Πιστεύεις ότι θα συμβεί ξανά το ίδιο;
Ναι είναι δύσκολη ομάδα ο Ατρόμητος. Σοβαρή πολύ. Πειθαρχημένη. Δεν θα τους νικήσουμε εύκολα, αλλά πιστεύω ότι θέλουμε
τόσο πολύ να κάνουμε την... επανεκκίνηση που λέγαμε πριν, ώστε θα βρούμε τον τρόπο να φτάσουμε στη νίκη. Ξέρω πως για
πολλά παιδιά δεν είναι εύκολη η αλλαγή προπονητή, όμως είμαστε μία οικογένεια και το ξέρουν καλά. Ξέρουν πως πρέπει να τα
δώσουμε όλα, ο ένας για τον άλλο. Αυτή η θέληση που βλέπω ότι έχουν όλοι, μεταξύ αυτών και εγώ φυσικά, είναι που με κάνει
αισιόδοξο. Θέλουμε τη νίκη και θα φτάσουμε σε αυτή.

Προμηθευτείτε τα νέα

99
9, €

από τα καταστήματα του

www.redstore.gr
ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ
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Είναι, πάντως, ένα ιδιαίτερο ματς. Από περισσότερες
της μίας, απόψεις. Συμφωνείς;

Γίνεται πολλή κουβέντα για το αν χωράτε στην
11άδα μαζί με τον Κώστα Φορτούνη...

Ναι δεν θα είναι ένα απλό παιχνίδι πρωταθλήματος. Θέλουμε
να δείξουμε, στον κόσμο μας πρώτα από όλα, αλλά και μετά
στους αντιπάλους μας, ότι δεν έχουν καταφέρει τίποτα ακόμα.
Όταν έχουν να παλέψουν με τον Ολυμπιακό, για τον τίτλο, θα
πρέπει να ξέρουν ότι το πιο πιθανό είναι να χάσουν και όχι
το αντίθετο. Εξάλλου, μένουν 25 ματς. Είμαστε η καλύτερη
ομάδα. Έχουμε την πίστη ότι μπορούμε να το γυρίσουμε. Οπότε,
θα πρέπει οι αντίπαλοί μας, να έχουν πάντα στο μυαλό τους
ότι ο πρωταθλητής είναι το φαβορί. Υπενθυμίζω ότι μπροστά
μας υπάρχουν 25 ματς να κερδίσουμε και μιλάμε για τον
Ολυμπιακό, την ομάδα - συνώνυμο του πρωταθλητισμού.

Χωράμε και παίζουμε αναλόγως με τον τρόπο που θέλει
να παίξει η ομάδα. Αλλάζουμε συχνά θέσεις με τον Κώστα
μέσα στην ομάδα, δημιουργούμε υπεραριθμία σε μία
πλευρά, μαζί και με τον Καρσελά και προσπαθούμε να
αποδιοργανώσουμε, με το παιχνίδι μας, τους αντιπάλους.
Ο Κώστας είναι κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό, εξαιρετικός
παίκτης, με μεγάλο ποδοσφαιρικό μυαλό. Νομίζω ότι
μαζί μπορούμε να κάνουμε εξαιρετικά πράγματα και αν
ο προπονητής
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Ξανά απέναντι στον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός
συμπλήρωσε εκατοντάδα νικών, την τέταρτη!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πόσο εύκολο είναι για μία ομάδα να ισορροπήσει ανάμεσα
σε αλλεπάλληλα παιχνίδια, Τετάρτη-Κυριακή, Τρίτη-Σάββατο;
Και μάλιστα παιχνίδια επιπέδου Champions League, δηλαδή
του κορυφαίου.
Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση και καλό
βαθμό ετοιμότητας. Παράλληλα, χρειάζεται καλή δουλειά στο
κομμάτι της αποθεραπείας, προκειμένου η ομάδα να επανέρχεται
άμεσα σε ρυθμό αγώνα. Ωστόσο, έχουμε καλό ρόστερ. Με πολλές
επιλογές. Μπορούν όλα τα παιδιά να προσφέρουν και να δίνουμε
ανάσες ο ένας στον άλλο. Μία περίοδος είναι ούτως ή άλλως μακρά.
Και παιχνίδια κάθε τρεις μέρες να μην έχεις, χρειάζονται ανάσες. Για
τον λόγο αυτό, από την αρχή της σεζόν, αυτή η ομάδα έχει μάθει ότι
«όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι για μάχη». Και συνεχίζεται αυτό τώρα,
σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, από τον κ. Λεμονή.
Όταν βλέπετε τα δύσκολα, μέσα σε ένα παιχνίδι,
ή μετά από αυτό, με ένα κακό αποτέλεσμα,
τι είναι αυτό που σας δίνει δύναμη;
Ο κόσμος στην εξέδρα. Ο κόσμος που χειροκροτεί την προσπάθεια
που κάναμε. Ο κόσμος που αντιλαμβάνεται ότι το κακό αποτέλεσμα
είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά βλέπει ότι δώσαμε τα πάντα. Ο
κόσμος του Ολυμπιακού είναι υπέροχος και πάντα δίπλα στην ομάδα.
Και η κριτική που κάνει είναι καλοπροαίρετη, δείχνει ότι η ομάδα του
είναι ζωή και ανάσα, που λέμε.
Θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο του Ολυμπιακού ένα
μήνυμα, για την αγωνιστική περίοδο που τρέχει, αλλά και τη
«μάχη» που μαίνεται για το 45ο
και 8ο συνεχόμενο;
Κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει τον Ολυμπιακό. Κανείς! Να το έχουν
καλά στο μυαλό τους αυτό οι φίλαθλοί μας, οι οποίοι δεν μας
ξεγράφουν ποτέ. Να είναι σίγουροι ότι θα αφήσουμε όλο μας το
«είναι» μέσα στο γήπεδο, σε κάθε ματς. Θα γυρίσουμε την κατάσταση,
θα πάρουμε το πρωτάθλημα και θα το πανηγυρίσουμε μαζί τους!
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ΘΕΜΑ

Μάθε για τον Δημήτρη Νικολάου!
Ο “μικρός” εκολλαπτόμενος “βράχος” του Θρύλου, “προϊόν” (ακόμη ένα) της σπουδαίας
Ακαδημίας του Ολυμπιακού, έκανε φοβερό ντεμπούτο στο Τσάμπιονς Λιγκ,
κόντρα στη Γιουβέντους και τώρα… συστήνεται καλύτερα! Από το πρώτο του ματς
(φιλικό με την Αντάλιασπορ τον Iούλιο του 2015), μέχρι σήμερα, κάνει διαρκώς
βήματα μπροστά. Η θεματολογία των ερωτήσεων; Πιο… χαλαρή και προσωπική!

Ποια είναι η καλύτερη ανάμνηση που έχεις,
φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού;
- Το ντεμπούτο μου στο Τσάμπιονς Λιγκ,
απέναντι στη Γιουβέντους, έχει ήδη γίνει σπουδαία ανάμνηση!
Κοντράρει στα ίσια τη φιέστα πρωταθλήματος για το 44ο!
Σε ποιο ματς είχες απολαύσει περισσότερο
την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη;
- Σε όλες τις βραδιές ευρωπαϊκών αγώνων και ειδικότερα
σε εκείνους του Τσάμπιονς Λιγκ, που έχω ζήσει
είτε από τον αγωνιστικό χώρο, είτε από την εξέδρα!
Ποια είναι η πιο σημαντική νίκη με τον Ολυμπιακό,
που ξεχωρίζεις;
- Το “διπλό” στην Οσμανλισπόρ, μέσα στην Άγκυρα.
Πως έχει κυλήσει ο καιρός για εσένα, από την πρώτη σου
συμμετοχή με την πρώτη ομάδα (Ιούλιος 2015, φιλικό στην
Τουρκία, με την Αντάλιασπορ), μέχρι σήμερα;
- Νιώθω πολύ πιο δυνατός, με πολλή περισσότερη
αυτοπεποίθηση και γεμάτος αγάπη για την ομάδα. Κάθε φορά
που πατάω στο γήπεδο, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού,
θέλω να είμαι ολοένα και καλύτερος.
Πάμε και σε λίγο πιο προσωπικά θεματάκια.
Τι είδος μουσικής σου αρέσει;
- Ακούω τα πάντα, ανάλογα με τη διάθεση και την ώρα.
Μου αρέσει πολύ η R’n’B μουσική!
Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία;
- Η ταινία “Εφάπαξ”.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα;
- Το κόκκινο!
Τι προτιμάς, αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα;
- Προτιμώ αυτοκίνητo.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό;
- Μακαρόνια με κιμά.
Ποια είναι η αγαπημένη σου εποχή του χρόνου;
- Το καλοκαίρι! Και όχι μόνο για τις διακοπές και τη χαλάρωση,
μετά το τέλος της σεζόν, αλλά και γιατί μου αρέσει πολύ
το κομμάτι της προετοιμασίας με την ομάδα!
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O ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ήταν αρχές της δεκαετίας του ’20 στην Αθήνα και μια παρέα που σύχναζε
στην πλατεία Κυριακού (σήμερα πλατεία Βικτωρίας) αποφάσισε την ίδρυση
μιας ομάδας ποδοσφαίρου. Στη νέα ομάδα που ιδρύθηκε δόθηκε το όνομα
«Ατρόμητος». Το ’25, στο Περιστέρι ιδρύεται ο σύλλογος Ασπίς, από τον
οποίο προήλθε ο ποδοσφαιρικός Νέος Αστήρ. Ο Ατρόμητος μετακινήθηκε
στο δυτικό προάστιο της Αθήνας το 1933. Ο Αστέρας, έδωσε το έμβλημά του
και τα χρώματά του στη φανέλα, με τον Ατρόμητο να κρατά μόνο το όνομά
του. Έτσι, δημιουργήθηκε τη σεζόν ’32/’33 ο νέος Ατρόμητος Αθηνών με σήμα
το αστέρι. Μια δεύτερη συγχώνευση ήρθε 73 χρόνια αργότερα. Ο Γιώργος
Σπανός «διέλυσε» τη Χαλκηδόνα και τη συγχώνευσε με τους Περιστεριώτες.
Έτσι, ο Ατρόμητος βρέθηκε στα «σαλόνια» της πρώτης κατηγορίας έπειτα από
24 ολόκληρα χρόνια. Η πρώτη διάκριση του Ατρόμητου ήταν η συμμετοχή στο
κύπελλο UEFA της περιόδου 2006/2007, με αντίπαλο τη Σεβίλλη, η οποία
ήταν και κάτοχος του τροπαίου επί δύο συνεχή έτη. Τη σεζόν 2010/2011, ο
Ατρόμητος αγωνίστηκε για πρώτη φορά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος
αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ, ενώ την αμέσως επόμενη χρονιά κλήθηκε να
αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, από τον οποίο και γνώρισε την ήττα με 2-1.Tην
περίοδο 2012/2013, ο Ατρόμητος μετείχε στα προκριματικά του UEFA Europa
League αντιμετωπίζοντας σε διπλούς αγώνες την Νιούκαστλ. Στο πρώτο
ματς οι δύο ομάδες αναδείχτηκαν ισόπαλες 1-1, ενώ στον επαναληπτικό οι
γηπεδούχοι νίκησαν 1-0. Κατά την περίοδο 2013/14 πάλι για τα προκριματικά
του UEFA Europa League ο ελληνικός σύλλογος αντιμετώπισε σε διπλούς
αγώνες την Άλκμααρ. Στο πρώτο παιχνίδι στο Περιστέρι οι Ολλανδοί
επικράτησαν 3-1, ενώ στη ρεβάνς, ο Ατρόμητος σημείωσε την πρώτη
ευρωπαϊκή νίκη στην ιστορία του (2-0), χωρίς ωστόσο να πάρει την πρόκριση.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Έτος Ίδρυσης:
1923
Χρώματα:
Λευκό - Μπλε
Έμβλημα: Το αστέρι, το οποίο πήρε
η ομάδα δέκα χρόνια μετά
την ίδρυσή της, όταν μετακόμισε
στο Περιστέρι και συγχωνεύτηκε
με τον τοπικό Αστέρα.

Πηγή: http://www.atromitosfc.gr

Πρόεδρος:
Γιώργος Σπανός
Προπονητής:
Ντάμιρ Κάναντι
Έδρα: Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου
Διεύθ. Γραφείων: Παπαρηγοπούλου
94-96, Περιστέρι
Τηλέφωνο: 210-5774003
Fax: 210-5774734
e-mail: atromitos@atromitosfc.gr
web: http://www.atromitosfc.gr

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ντάμιρ Κάναντι

εννήθηκε στις 5 Μαΐου 1970 στη Βιέννη. Ως ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν
Γαγωνίστηκε
στη θέση του μέσου. Ξεκίνησε σε ηλικία 18 ετών στην Αούστρια Βιέννης και
σε αρκετές ομάδες της πατρίδας του μέχρι που αποσύρθηκε στα 31

του χρόνια.
Αμέσως ξεκίνησε καριέρα προπονητή με σταθερή παρουσία στους πάγκους.
Θεωρείται και είναι ο αναμορφωτής της Αλτάχ την οποία ανέλαβε τον Ιανουάριο
του 2013 όταν βρισκόταν στην Γ’ Κατηγορία. Την ανέβασε στην Α’ Κατηγορία και
την οδήγησε μέχρι την πρώτη της ευρωπαϊκή έξοδο στο Europa League.
Tην περίοδο 2016-17 ξεκίνησε από τον πάγκο της Αλτάχ και αποχώρησε τον
Νοέμβριο αφήνοντας την στην 1η θέση στη βαθμολογία μετά από 20 αγωνιστικές
(13 νίκες, 3 Ισοπαλίες, 4 ήττες) για να μεταπηδήσει στη Ραπίντ Βιέννης. Από τον
Ιούνιο του 2017 βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία του Ατρομητού.
Πηγή: http://www.atromitosfc.gr
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Χαοτική η διαφορά!

VS

Τ

ον πρώτο λόγο έχει στις αναμετρήσεις με την ομάδα από
το Περιστέρι ο Θρύλος. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν υποδεχθεί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

συνολικά 16 φορές τον αντίπαλο τους στο πλαίσιο του

12/11/72

4-0

πρωταθλήματος της Super League και η υπεροχή του Ολυμπιακού

22/12/74

1-1

23/11/75

2-1

16/01/77

5-1

14/06/81

3-1

27/03/06

3-0

18/02/07

4-1

15/03/08

2-0

για πρώτη φορά τους Περιστεριώτες και με εμφατικό τρόπο κέρδισε

28/02/10

2-0

με 4-0, ενώ εντυπωσιακό ήταν και το 5-1 που σημείωσε 5 χρόνια

12/12/10

2-1

04/01/12

1-0

Στην πιο πρόσφατη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων στο γήπεδο

03/02/13

2-3

μας, για το πρωτάθλημα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει

25/08/13

2-1

04/02/15

2-1

21/02/16

4-0

12/03/17

2-0

μας είναι εντυπωσιακή.
Συγκεκριμένα, στην έδρα του, ο Θρύλος μετράει 14 νίκες σε βάρος
του Ατρομήτου και μόλις μία ήττα, ενώ ένα ματς δεν ανέδειξε νικητή,
αυτό πίσω στο μακρινό 1974, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1.
Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έχει πανηγυρίσει απέναντι στον Ατρόμητο
και κάποιες ιδιαίτερα επιβλητικές νίκες, αρχής γενομένης από το
πρώτο ματς. Στις 12 Νοεμβρίου του 1972, η ομάδα μας υποδέχθηκε

αργότερα.

στις 12 Μαρτίου του 2017 με 2-0. Τα γκολ για τον Ολυμπιακό είχαν
σημειώσει οι Ντα Κόστα (36΄) και Ανσαριφάρντ (62΄)
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ΣΚΟΡ
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EΠΊΣΗΜΟΣ ΊΑΤΡΊΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΚΤΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ KΑΡΤΑ ΜETROPOLITAN
H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι και φέτος εμπιστεύθηκε
την ιατρική υποστήριξη της ομάδας μας στο Metropolitan Hospital,
ένα υπερσύγχρονο θεραπευτήριο στελεχωμένο με διακεκριμένους ιατρούς
και άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας
της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν για ένα έτος
την Kάρτα Μetropolitan, με παροχές όπως:
1

Ιατρικές επισκέψεις σε επιμελητές ιατρούς, στην προνομιακή τιμή των 20 ευρώ

2

Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική με 40 ευρώ στις επισκέψεις σε Διευθυντές Ιατρούς

3

Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική σε διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις
(Τιμές ΦΕΚ + 30%, το οποίο ισοδυναμεί με έκπτωση έως και 80%)

4

Στα Check Up του Metropolitan, ειδική τιμολόγηση (έκπτωση 20%)
Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της κάρτας στο 210 4809492 - 210 4809217

14.6.1981
Ο Ορφανός «εκτελεί» τον Σιαβάλα,
κάνει το 2-0 και «κλειδώνει» τη νίκη
για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες σε
αυτό το ματς είχαν επικρατήσει με 3-1
του Ατρόμητου.

27.3.2006
Ασταμάτητος ο «Τζόλε», ολοκληρώνει
την εμφαντική νίκη του Θρύλου
απέναντι στον Ατρόμητο, με
πέναλντι, στο 75ο λεπτό. Για τους
Πειραιώτες είχαν χρισθεί σκόρερ και οι
Κωνσταντίνου (18’) – Μπουλούτ (70’).

15.3.2008
Ο Μίρνερ Σίσιτς μόλις έχει πετύχει το 1-0
για τον Θρύλο και το πανηγυρίζει με
υψωμένες γροθιές! Ο Ζούλιο Σέζαρ ήταν
αυτός που διαμόρφωσε το τελικό 2-0
στο 85ο λεπτό.

ΜETROPOLITAN
HOSPITAL

210 4809000
Eθνάρχου Μακαρίου 9
& Ελ. Βενιζέλου 1, 185 47 Ν. Φάληρο

30

www.metropolitan-hospital.gr
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28.2.2010
Με υπέροχο τελείωμα
ο Κώστας Μήτρογλου, στις καθυστερήσεις
του αγώνα, δίνει την χαριστική βολή στον
Ατρόμητο, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ
για τον Ολυμπιακό.

12.12.2010
Με μια κίνηση που θυμίζει εποχές...
Τζιοβάνι, ο Κέβιν Μιραλάς πανηγυρίζει
τον διπλασιασμό του σκορ για τον
«δαφνοστεφανωμένο»! Τελικό σκορ,
2-1 υπέρ του Θρύλου.

25.8.2013
Ο Χαβιέρ Σαβιόλα με δυνατή κεφαλιά,
πανηγυρίζει με πάθος το τέρμα που μόλις
πέτυχε, το οποίο έμελε να δώσει και τη
νίκη στους Πειραιώτες (2-1).

Follow us on instagram
@intersportgreece
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4.2.2015
Ακόμα ένα τέρμα για τον Μήτρογλου
κόντρα στην ομάδα του Περιστερίου,
ακόμα μία νίκη για τον Θρύλο! Εκτός από
τον «πιστολέρο», γκολ πέτυχε ο Αφελάι
και για τους φιλοξενούμενους μείωσε ο
Μαρσελίνιο.

21.2.2016
Σουτ στην κίνηση και γκολ!
Ο Καμπιάσο δεν αφήνει περιθώριο
αντίδρασης στον Μπάρκα, πετυχαίνει
ακόμα ένα τέρμα, στην εύκολη
επικράτηση επί του Ατρομήτου (4-0).

12.3.2017
Ο Ανσαριφάρντ μόλις έχει … νικήσει
τον Γκορμπούνοφ, για το τελικό 2-0
των πρωταθλητών απέναντι στους
Περιστεριώτες.
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6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΟΣ
#

ΟΜΑΔΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΑΕΚ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΠΑΟΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΞΑΝΘΗ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΑΟΚ
ΛΑΜΙΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΕΛ

ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

13
11
11
8
7
7
6
6
6
5
5
4
3
3
2
2

ΣΥΝΟΛΟ
Ν-Ι -H
ΓΚΟΛ

ΕΝΤΟΣ
Ν-Ι -H
ΓΚΟΛ

ΕΚΤΟΣ
Ν-Ι -H
ΓΚΟΛ

4-1-0
3-2-0
3-2-0
2-2-1
1-4-0
1-4-0
1-3-1
1-3-1
1-3-1
1-2-2
1-2-2
1-1-3
1-2-2
0-3-2
0-2-3
0-2-3

3-0-0
2-1-0
3-0-0
1-1-0
1-2-0
1-2-0
0-3-0
0-2-0
0-2-1
1-1-0
1-1-1
0-0-2
1-1-0
0-0-2
0-1-1
0-2-0

1-1-0
1-1-0
0-2-0
1-1-1
0-2-0
0-2-0
1-0-1
1-1-1
1-1-0
0-1-2
0-1-1
1-1-1
0-1-2
0-3-0
0-1-2
0-0-3

10-2
9-3
5-1
9-6
6-3
3-2
3-2
3-3
3-4
5-6
3-5
3-6
2-4
4-7
1-5
3-13

9-2
7-2
5-1
5-2
4-1
2-1
1-1
1-1
1-3
4-2
2-2
0-2
1-0
2-5
0-1
1-1

1-0
2-1
0-0
4-4
2-2
1-1
2-1
2-2
2-1
1-4
1-3
3-4
1-4
2-2
1-4
2-12

*Από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ αφαιρέθηκαν δύο (2) βαθμοί, σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 35/16.06.2017 τελεσίδικης απόφασης της
Επιτροπής Εφέσεων /ΕΠΟ (υπ’ αριθ. 280/29.05.2017 πρωτοβάθμια απόφαση του Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League)
* Στις ισοβαθμίες τα κριτήρια κατάταξης κατά σειρά είναι τα εξής:
• Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.
• Η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες.
• Η καλύτερη επίθεση στους μεταξύ τους αγώνες που έχει η κάθε ομάδα.
• H διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα.
• H καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα.
• H καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΑΣ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Π.Α.Ο.Κ.-ΛΑΜΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-Α.Ο.Κ.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-A.E.K.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Α.Ε.Λ.
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ΓΗΠΕΔΟ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

TV

"ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ"
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΞΑΝΘΗ ARENA
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"

14 Οκτωβρίου 2017
14 Οκτωβρίου 2017
14 Οκτωβρίου 2017
15 Οκτωβρίου 2017
15 Οκτωβρίου 2017
15 Οκτωβρίου 2017
15 Οκτωβρίου 2017
16 Οκτωβρίου 2017

16:00
18:15
20:30
16:00
18:15
18:15
20:30
19:30

NS3
NS1
NS2
NS2
NS2
NS3
NS1
NS1
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Super League 2017-18 • 6η Αγωνιστική
1.10.2017 • 16:00 • ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. Καραϊσκάκης»

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΤΑΚΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ

ΝΤΑΜΙΡ ΚΑΝΑΝΤΙ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ

1

ΣIΛΒΙΟ ΠΡΟΤΟ

24

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΠΙΝΟ

27

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ

99

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΜΠΟΤΙΑ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ

33

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

34

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΝΑΛΗΣ

35

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΔΑΣ

3

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

ΟΜΑΡ ΕΛΑΜΠΝΤΕΛΑΟΥΙ

14

ΧΡΒΟΓΕ ΜΙΛΙΤΣ
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΚΟΥΤΡΗΣ
ΓΙΑΓΚΟΣ ΒΟΥΚΟΒΙΤΣ

19
23
26

3

ΖΟΑΝ ΟΡΙΟΛ

5

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΙΣΑΪΑΣ

6

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΣΑΛΙΔΗΣ

ΜΠΙOΡΝ EΝΓΚΕΛΣ

40

15

ΝΑΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΝΤΣΟΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

43

19

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΒΡΑΚΙΔΗΣ

ΠΑΠ ΑΜΠΟΥ ΣΙΣΕ

66

37

ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΟΛΥΝΤΟΡΟ

ΝΤΙΟΓΚΟ ΦΙΓΚΈΙΡΑΣ

77

44

ΣΠΥΡΟΣ ΡΙΣΒΑΝΗΣ

ΜΕΣΟΙ
ΑΛΕΞΙ ΡΟΜΑΟ

4

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ

6

ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ

7

ΒΑΝΤΙΣ ΟΤΖΙΤΖΑ ΟΦΟΕ

8

ΜAΡΚΟ ΜAΡΙΝ

10

ΓΚΙΓΙΟΜ ΖΙΛΕ

13

ANΤΡΕ ΜΑΡΤΙΝΣ

28

ΘΑΝAΣΗΣ ΑΝΔΡΟYΤΣΟΣ

32

ΜΕΧΝΤΙ ΚΑΡΣΕΛΑ

33

ΣΑΣΑ ΖΝΤΙΕΛΑΡ

44

ΦΕΛΙΠΕ ΠΑΡΝΤΟ

90

ΜΕΣΟΙ
4

ΑΖΕΡ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΤΖΙΤΣ

8

ΧΑΒΙΕ ΟΥΜΠΙΔΕΣ

10

ΑΜΡ ΟΥΑΡΝΤΑ

13

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ

16

ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

20

ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

21

ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

28

ΣΠΥΡΟΣ ΝΑΤΣΟΣ

31

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

38

ΝΙΚΟΛΑ ΜΙΡΚΟΒΙΤΣ

17

7

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΕΝΣΑ

9

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΟYΡΟΣ ΤΖΟYΡΤΖΕΒΙΤΣ

9

ΚΑΡΙΜ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ

17

14

ΝΙΚΟΛΑ ΝΤΙΓΚΙΝΙ

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΕΜΕΝΙΚΕ

29

18

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛ ΦΑΡΝΤΟΥ ΜΠΕΝ ΜΟΧΑΜΕΝΤ

31

22

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΣΤΑΚΟΣ

ΣΕΜΠΑ

92

27

ΑΜΠΙΟΛΑ ΝΤΑΟΥΝΤΑ

39

