OLYMPIACOS FC
VS

FC BARCELONA
Tuesday 31.10.2017

GROUP STAGE

Matchday 4 • Kick off time: 21.45

ΙΣΤΟΡΙΑ

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

Μέλη
Σωκράτης Π. Κόκκαλης
Λεωνίδας Θεοδωρακάκης
Κωνσταντίνος Μπαρμπής
Ανδρέας Νασίκας
Αναστάσιος Τσούφης
Χρήστος Μηστριώτης
Σύμβουλος
Στρατηγικής Διοίκησης
Κριστιάν Καρεμπέ

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.

Αρχηγοί
Aλμπέρτο Μποτία
Κώστας Φορτούνης
Ομάρ Ελαμπντελαουί
Αλεξί Ρομαό

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.

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

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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Έδρα
Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»

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.

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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OLYMPIACOS FC
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.
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.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΓΑΤΣΙΩΤΗΣ
ZAXAΡΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
ΙΩΣΉΦ ΛΟΥΚΆΣ

Βοηθός Προπονητή
Βοηθός Προπονητή
Γυμναστής
Γυμναστής Αποκατάστασης
Γυμναστής Αποκατάστασης
Προπονητής Τερματοφυλάκων
Αναλυτής
Αναλυτής
Αναλυτής

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

Ιατρός
Εργοφυσιολόγος - Διατροφολόγος
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΤΆΡΚΟ ΚΟΒΆΣΕΒΙΤΣ
ΚΥΡΙΆΚΟΣ ΔΟΥΡΈΚΑΣ
ΦΡΑΝΣΟΥΆ ΜΟΝΤΕΣΤΌ	
ΡΟΜΠΈΡΤΟ ΓΚΑΡΘΊΑ ΠΕΡΆΛ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΛΗ
ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΈΡΗΣ
ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΣΟΎΡΣΟΣ
ΜΑΝΏΛΗΣ ΦΟΎΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΗΣ

Τεχνικός Σύμβουλος
Team Manager
Επικεφαλής Scouting
Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ. Τμήματος
Διερμηνέας
Φροντιστής
Φροντιστής
Φροντιστής
Φροντιστής
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OLYMPIACOS FC
ΠΑΙΚΤΕΣ
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27

24

26

99

40

43

66

Lefteris
Choutesiotis

Silvio
Proto

Stefanos
Kapino

Dimitris
Skafidas

Jagoš
Vuković

Björn
Engels

Dimitris
Nikolaou

Pape Abou
Cissé

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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14

3

23

4

77

6

7

Alberto
Botia

Omar
Elabdellaoui

Hrvoje
Milić

Leonardo
Koutris

Diogo
Figueiras

Alaixys
Romao

Panagiotis
Tachtsidis

Kostas
Fortounis

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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OLYMPIACOS FC
ΠΑΙΚΤΕΣ

8

13

10

9

28

17

29

31

Vadis
Odjidja Ofoe

Marko
Marin

Guillaume
Gillet

André
Martins

Uros
Djurdjevic

Karim
Ansarifard

Emmanuel
Emenike

El Fardou
Ben Mohamed

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

33

32

44

90

92

Thanasis
Androutsos

Mehdi
Carcela

Saša
Zdjelar

Felipe
Pardo

Sebá

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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ΘΕΜΑ

Ολυμπιακός και Μπαρτσελόνα
στέλνουν μήνυμα ανθρωπιάς!
Ο κ. Ζόζεπ Μπαρτομέου υπέγραψε την «Αρχή των Αθηνών»,
στηρίζοντας την πρωτοβουλία του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη
και του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.

Το Καμπ Νου έγινε ο τόπος στον οποίο ο Ολυμπιακός
και η Μπαρτσελόνα «έδωσαν τα χέρια» για να στηριχθεί
ακόμη περισσότερο αυτή η προσπάθεια. Παρουσία του κ.
Ορτέγα, από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, του κ. Νικ
Μητρόπουλου, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα για να
υλοποιηθεί η συνεργασία Ολυμπιακού και Χάρβαρντ,
του Αντιπροέδρου του Ολυμπιακού κ. Γιώργου Παύλου,
του Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων κ. Βερνίκου και του
υιού του κ. Μαρινάκη, Μιλτιάδη, ο πρόεδρος των
Καταλανών, κ. Ζόζεπ Μπαρτομέου, συνυπέγραψε την
«Αρχή των Αθηνών» για το δικαίωμα της συμμετοχής
στον αθλητισμό!
Ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα» συζήτησε με τον
κ. Μαρινάκη ιδέες και απόψεις, για τον τρόπο με τον οποίο
το ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα
πράγματα στην κοινωνία και τον άνθρωπο. Ο Πρόεδρος
του Ολυμπιακού ευχαρίστησε τον κ. Μπαρτομέου για τη
στήριξη στην «Αρχή των Αθηνών», ενώ το ίδιο έκανε και

Τ

ο ποδόσφαιρο κατέχει, πλέον, έναν ιδιαιτέρως
ανθρωπιστικό χαρακτήρα, στη σύγχρονη
κοινωνία. Ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν ο
πρώτος, ο οποίος υπέγραψε την «Αρχή των Αθηνών»
για το δικαίωμα της συμμετοχής στον αθλητισμό και
το βράδυ της Τετάρτης, λίγη ώρα πριν από την έναρξη
του σημαντικού αγώνα στο Καμπ Νου, ο πρόεδρος της
Μπαρτσελόνα, κ. Ζόζεπ Μπαρτομέου, συνυπέγραψε
το ιδιαιτέρως σημαντικό έγγραφο, με γνώμονα την
προσφορά στον συνάνθρωπο!
Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού, μόλις πριν από λίγο
καιρό, πήρε τη σημαντική πρωτοβουλία, να φιλοξενήσει
στην Ελλάδα το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και να
συμβάλει τα μέγιστα στη διοργάνωση του Συνεδρίου
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ο κ. Ορτέγα, απευθύνοντας και προς τις δύο ομάδες τις
θερμές ευχαριστίες του, για τη στήριξη της προσπάθειας
του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ!
Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού παρακολούθησε τον
αγώνα ανάμεσα στην ομάδα μας και την Μπαρτσελόνα
δίπλα στον κ. Μπαρτομέου. Οι δύο άνδρες συνέχισαν να
συζητούν ποδοσφαιρικά και μη θέματα, αποδεικνύοντας
για ακόμη μία φορά ότι ο Θρύλος είναι κομμάτι του
κορυφαίου επιπέδου του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Σε
θέματα αθλητικά ή μη!
Η πρωτοβουλία του κ. Μαρινάκη βρήκε ανταπόκριση
στο πρόσωπο του προέδρου μιας εκ των μεγαλυτέρων
ομάδων του πλανήτη και η «Αρχή των Αθηνών»
διαδίδεται ολοένα και περισσότερο, αποδεικνύοντας ότι το
ποδόσφαιρο μπορεί να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο και να
του προσφέρει περισσότερα πράγματα από διασκέδαση.

“Reinforcing, Crossing, and Transcending Borders: Soccer
in a Globalized World” ή αλλιώς «Ενδυναμώνοντας,
Περνώντας και Υπερβαίνοντας τα Σύνορα: Το
Ποδόσφαιρο στον Κόσμο της Παγκοσμιοποίησης».
Ένα Συνέδριο, από το οποίο προέκυψαν ιδέες, προτάσεις
και δράσεις, ώστε το ποδόσφαιρο να συνεισφέρει
ακόμη περισσότερο, στην καθημερινότητα των απλών
ανθρώπων, φέρνοντάς τους κοντά και καταργώντας τα
σύνορα μεταξύ τους! Ένα πολύ σημαντικό ακαδημαϊκό
γεγονός, κατά τη διάρκεια του οποίου άνθρωποι οι
οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη μελέτη και τον
αθλητισμό, συζήτησαν ιδέες και προτάσεις, για τον τρόπο
με τον οποίο τα σπορ και δη το ποδόσφαιρο, μπορούν να
προσφέρουν στην κοινωνία μας!
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ΘΕΜΑ

Τώρα σε προβολή

ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ

Τράβηξε τα βλέμματα των Ισπανών
Η Diario As στάθηκε στον Δημήτρη Νικολάου, δείχνοντας
ότι ο νεαρός στόπερ ήδη... κεντρίζει το ενδιαφέρον
του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο

Δημήτρης Νικολάου αποτελεί μία από τις
μεγάλες ελπίδες του Ολυμπιακού για το μέλλον.
Το ταλέντο του... ξεχειλίζει και με τις εμφανίσεις
του δείχνει ότι βαδίζει στον δρόμο της ωριμότητας και
της σκληρής δουλειάς, παράγοντες πάντοτε σημαντικοί
για το «χτίσιμο» μιας καριέρας στο ποδόσφαιρο. Πέραν
αυτών, όμως, ο μικρός έχει δείξει ότι παίζει με πάθος και
συναίσθημα. Πράγματα τα οποία... κάνουν τη διαφορά!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ EMIRATES
Απολαύστε 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.

Τα παραπάνω στοιχεία... ανάγκασαν τους Ισπανούς να τον
προσέξουν. Να τον... βάλουν στο μάτι. Να ενδιαφερθούν
και να... ψαχτούν. Ήδη ο νεαρός κεντρικός αμυντικός του
Θρύλου παίρνει τις ευκαιρίες του στην πρώτη ομάδα,
μαζί με τον Θανάση Ανδρούτσο και με την απόδοσή
του αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Τόσες
που έκανε τη διάσημη ισπανική εφημερίδα Diario As να
ασχοληθεί μαζί του.
Σε ένα μικρό της αφιέρωμα, η Diario As στάθηκε στα
στοιχεία του νεαρού άσου του Ολυμπιακού. Αναφερόταν
στη μέχρι τώρα καριέρα του, στο ντεμπούτο του με την

πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, στην παρουσία του στην
πρώτη ομάδα συνολικά, ενώ φιλοξενούσε και μερικές
δηλώσεις του, για τις αναμετρήσεις με την Μπαρτσελόνα.
«Είναι τιμή μου, που έχω τη δυνατότητα να παίζω στο
UEFA Champions League με τον Ολυμπιακό. Νιώθω
τυχερός που έχω τη δυνατότητα να παίζω στο Καμπ
Νου, κάτι το οποίο μέχρι πρόσφατα μόνο ονειρευόμουν
και να αντιμετωπίσω παίκτες όπως ο Μέσι, ο Ινιέστα, ο
Σουάρεζ, ο Ράκιτιτς κλπ. Ο Ολυμπιακός μου έχει δώσει
μία τεράστια ευκαιρία και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για
να την... αρπάξω από τα μαλλιά και να βελτιωθώ», είχε
τονίσει μεταξύ άλλων.
Η άτυχη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου στο Καμπ Νου
δεν πτόησε τον Νικολάου. Ο νεαρός δεν το έβαλε κάτω.
Επανήλθε συνέχισε να παλεύει κόντρα στο «θηρίο»
που λέγεται Μπάρτσα και μάλιστα κατάφερε και να το...
πληγώσει, σκοράροντας ένα υπέροχο γκολ, στο τέλος
του αγώνα στο Καμπ Νου. Το μέλλον είναι μπροστά του...
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Μου αρέσει πολύ
να παίζω στο Καραϊσκάκη!»
Ο Μπιόρν Ένγκελς μιλάει στο επίσημο πρόγραμμα αγώνα,
του ματς με την Μπαρτσελόνα!

A

ν και κεντρικός αμυντικός, ο Μπιορν Ένγκελς
έχει ήδη βρει δύο φορές τον δρόμο προς τα
αντίπαλα δίχτυα! Παράλληλα, αγώνα με τον
αγώνα δείχνει να ανεβάζει την απόδοσή του και να
κερδίζει σε αυτοπεποίθηση. Ο Βέλγος στόπερ γνώρισε
από πρώτο χέρι την «καυτή» ατμόσφαιρα του γηπέδου
Καραϊσκάκη και την χάρηκε ιδιαιτέρως, συνδυάζοντας
την εμπειρία της εξέδρας του Θρύλου, με μία νίκη επί
του ΠΑΟΚ! Και μάλιστα με δικό του γκολ. Μιλώντας στο
επίσημο πρόγραμμα αγώνα, για το ματς με την Μπάρτσα,
ο νεαρός στόπερ αναλύει το πρώτο αυτό διάστημα στην
ομάδα, στην Ελλάδα γενικά και στέλνει το μήνυμά του
προς τον κόσμο του Ολυμπιακού.
Πώς έχουν κυλήσει οι πρώτοι μήνες για εσένα
στην Ελλάδα; Εντός και εκτός γηπέδου.
Πολύ καλά έως τώρα! Στην αρχή έψαχνα λίγο να βρω «τα
πατήματά μου». Ωστόσο τώρα έχουμε «εγκατασταθεί»
εδώ και εγώ νιώθω πιο άνετα στην ομάδα. Είμαστε
χαρούμενοι με την οικογένειά μου και εγώ νιώθω πολύ
καλά!
Πιστεύεις ότι έχεις προσαρμοστεί στη ζωή στο
Ρέντη, έως τώρα;
Νομίζω πολύ καλά έως τώρα. Στην αρχή όλα μου
φαίνονταν καινούργια και κάπως... διαφορετικά, ωστόσο
πλέον έχω προσαρμοστεί τέλεια!
Πόσο πολύ σε έχουν βοηθήσει οι συμπαίκτες σου
σε αυτό;
Πάρα πολύ! Ιδιαιτέρως οι Βέλγοι, τους οποίους γνώριζα
από το πρωτάθλημα της πατρίδας μου, με βοήθησαν να
ωριμάσω μέσα στην ομάδα μας. Έχω παίξει στο παρελθόν
και με τον Βάντις (σ.σ. Οτζίτζα) και τον γνώριζα από πριν.
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Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από τις
εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού;
Όταν ήρθα, εντυπωσιάστηκα πραγματικά από τις
εγκαταστάσεις! Έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε εδώ,
μεγάλη πισίνα, σάουνα, κρυοθεραπεία, τζακούζι, όλες
τις ανέσεις. Ένα πολύ μεγάλο γυμναστήριο και μπορώ
να συνεχίσω να λέω πολλά ακόμη για το προπονητικό
μας κέντρο!
Ποια ήταν η εντύπωσή σου από το γήπεδό μας, την
πρώτη φορά που το είδες από κοντά;
Πολύ όμορφο γήπεδο! Μου αρέσει να παίζω σε ένα
γήπεδο, μέσα στο οποίο μπορείς να νιώσεις τη... φλόγα
των φιλάθλων! Την καυτή ατμόσφαιρα!
Ποιες οι εντυπώσεις σου από τους φιλάθλους μας,
την πρώτη φορά που τους είδες, στον εκτός έδρας
αγώνα με την Ξάνθη;
Πολύ καλές εντυπώσεις αποκόμισα! Ήταν εκεί πολλοί
φίλαθλοί μας και η ατμόσφαιρα, όταν βρίσκονται εκεί,
είναι πάντα υπέροχη!

Πόσο ευχαριστημένος είσαι από την προσωπική
σου απόδοση, σε εκείνο το ματς, από τη στιγμή που
είχες σκοράρει κιόλας;
Νομίζω ότι τα πήγα καλά σε εκείνο το ματς. Χρειαζόμουν
απλώς να γνωρίσω καλύτερα τους συμπαίκτες μου,
γιατί ήμουν μέλος της ομάδας μόνο για μικρό διάστημα,
περίπου μία εβδομάδα και έτσι δεν ήταν εύκολο. Τώρα,
όμως, τους γνωρίζω όλους αρκετά καλύτερα!
Θα άλλαζες το δικό σου γκολ με τους τρεις
βαθμούς;
Φυσικά! Η ομάδα είναι πάντοτε πάνω απ’ όλα!
Ο Ολυμπιακός δεν είναι μαθημένος να βρίσκεται
μακριά από την πρώτη θέση. Και έχει ήδη αρχίσει

την αντεπίθεσή του, για να ανέβει ξανά εκεί. Πόσο
σύντομα πιστεύεις ότι θα είμαστε εκ νέου πρώτοι;
Ναι το γνωρίζω. Όταν ήρθα όλοι μου είπαν ότι ο
Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα και πάντα πρέπει
να είναι πρώτος! Επομένως θα δουλέψουμε πολύ για να
βρεθούμε στην πρώτη θέση το συντομότερο δυνατό. Εκεί
όπου οφείλουμε να είμαστε, δηλαδή.
Σκόραρες για δεύτερη φορά, σε ένα ντέρμπι,
«φουντώνοντας» την ατμόσφαιρα στο γήπεδο
Καραϊσκάκη. Πως ήταν αυτή σου η εμπειρία;
Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω ότι σκόραρα στο ντέρμπι
με τον ΠΑΟΚ. Ότι μου παρουσιάστηκε αυτή η ευκαιρία!
Ήταν κάτι μοναδικό!
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Πόσο απόλαυσες την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη;
Πριν, αλλά και μετά από το γκολ σου.
Η ατμόσφαιρα ήταν... εξωπραγματική σε όλη τη διάρκεια
του ματς! Ένα παιχνίδι, το οποίο ποτέ δεν θα ξεχάσω!
Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός στην θέση σου.
Πως πάει η... μάχη με τους άλλους στόπερ της
ομάδας, για μία θέση στην αρχική ενδεκάδα;
Ναι είναι αλήθεια. Το ίδιο μου έχει συμβεί και στη Μπριζ
και είμαι συνηθισμένος. Ωστόσο, εάν θέλεις να βρίσκεσαι
ανάμεσα στους καλύτερους, πρέπει να παλεύεις πάντα
για την θέση σου!

Πόσες πιθανότητες θεωρείς ότι έχει ο Ολυμπιακός
να πάρει, τουλάχιστον, την τρίτη θέση στον όμιλο;
Χρειαζόμαστε μίνιμουμ ένα βαθμό και στα δύο τελευταία
εντός έδρας ματς και σίγουρα να κερδίσουμε την
Σπόρτινγκ στην Πορτογαλία.
Κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνεις
στον κόσμο μας, ενόψει του αποψινού αγώνα με
την Μπάρτσα;
Δε νομίζω ότι χρειάζεται να πω πολλά, γιατί οι φίλαθλοί
μας είναι πάντα εκεί, για να μας υποστηρίξουν. Θα τους
πω μόνο αυτό: Μου αρέσει πολύ η «φλόγα» σας!

Εάν το ζητήσει ο κ. Λεμονής, είσαι έτοιμος να
αντιμετωπίσεις τον Μέσι και την παρέα του στο
Καραϊσκάκη;
Θα είμαι πάντα έτοιμος! Θα δίνω το 200% σε κάθε αγώνα,
για να βγάζω τον απολύτως καλύτερο εαυτό μου στο
γήπεδο, για τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, για να σταματήσει
κάποιος τον Μέσι χρειάζεται κάτι περισσότερο από
υπερπροσπάθεια!

*Η συνέντευξη γράφτηκε πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
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‘Everyone should be able
to enjoy football. No matter who
you are, where you’re from
or how you play.’

equalgame.com

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
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Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
Μπαρτσελόνα αποτελεί μία
από τις μεγαλύτερες ομάδες
H
στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Συγκαταλέγεται μέσα στα μεγαθήρια
του διεθνούς αθλητισμού, ένα
τεράστιο brand name, με ιδιαίτερη
σημασία. Πολυαθλητικός σύλλογος, γεμάτος διακρίσεις
σε όλους τους τομείς, πρωταγωνιστεί σε κάθε επίπεδο
στο οποίο βρίσκεται.
Ιδρύθηκε το 1899, από τον Ζόαν Γκαμπέρ και είχε ένα
επιτυχημένο ξεκίνημα στα περιφερειακά και εθνικά
κύπελλα, ενώ μετείχε αρχικά στο Πρωτάθλημα της
Καταλωνίας (Campionat de Catalunya) και στο Κόπα ντελ
Ρέι (Copa del Rey). Τα χρώματα του συλλόγου είναι το
μπλε και το κόκκινο . Το έμβλημα της ομάδας αποτελείται
από το Σταυρό του Αγίου Γεωργίου στην επάνω αριστερή
γωνία, με τα χρώματα της Βαρκελώνης δίπλα του, όπως
και τα χρώματα της ομάδας στο κάτω μέρος, τα οποία
πλαισιώνουν μία μπάλα παλαιότερης εποχής.
Τα τελευταία χρόνια αποτελεί την πιο πετυχημένη ομάδα
στο ευρωπαϊκό στερέωμα, με πάρα πολλές κατακτήσεις
ευρωπαϊκών τροπαίων στην συλλογή της. Από το 2006
και έπειτα έχει βρεθεί στην κορυφή του UEFA Champions
League τέσσερις φορές.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ερνέστο Βαλβέρδε
Εκτός από την τεράστια ιστορία της, στους μπλαουγκράνα
έχουν αγωνιστεί κάποιοι από τους μεγαλύτερους
ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Η λίστα με τα ιερά
τέρατα που έχουν φορέσει την φανέλα της είναι μεγάλη:
Γιόχαν Κρόιφ, Ντιέγκο Μαραντόνα, Χρίστο Στόιτσκοφ,
Ριβάλντο, Ροναλντίνιο, Ρομάριο, Ρονάλντο, Σάμουελ
Ετό, Αντόνιο Θουμπιθαρέτα, Κάρλες Πουγιόλ, Λιλιάν
Τουράμ, Χαβιέ Σαβιόλα, Φράνκ Ντε Μπουρ, Ρόναλντ
Κούμαν, Ζοζέπ Γκουαρδιόλα, Τζιοβάνι, Τσάβι, Ζλάταν
Ιμπραΐμοβιτς, Λουίς Ενρίκε, Φίγκο, Τσίκι Μπεγκιριστάιν,
Μίκαελ Λάουντρουπ και πάρα πολλοί ακόμα.
Μεγάλο της αστέρι είναι ο Λιονέλ Μέσι, κατά πολλούς, ο
καλύτερος ποδοσφαιριστής του πλανήτη αυτή τη στιγμή
και ένας από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών,
με τεράστια ρεκόρ, μυθικά ατομικά επιτεύγματα και με
5 Χρυσές Μπάλες στην κατοχή του! Μεγάλο κεφάλαιο
αποτελεί και ο Λουίς Σουάρεζ, ένας μεγάλος επιθετικός
παγκόσμιας κλάσης, όπως επίσης και ο αρχηγός της
ομάδας Αντρές Ινιέστα. Ξεχωριστές μονάδες για την
Μπαρτσελόνα αποτελούν και οι Ζεράρ Πικέ, Σέρτζιο
Μπουσκέτς, Ίβαν Ράκιτιτς, Χαβιέ Μασεράνο και Ζόρντι
Άλμπα.

Ημερομηνία ίδρυσης
Πόλη
Έδρα
Χωρητικότητα
Γηπέδου
Παρατσούκλια
Πρόεδρος
Προπονητής
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29 Νοεμβρίου 1899
Βαρκελώνη
Camp Nou
99.354
Barça (Μπάρτσα),
Blaugrana
(Μπλαουγκράνα)
Ζοσέπ Μπαρτομέου
Ερνέστο Βαλβέρδε

Εγχώριοι τίτλοι

24 Πρωταθλήματα
Ισπανίας, 29 Κύπελλα
Ισπανίας, 12 Σούπερ Καπ
Ισπανίας

Διεθνείς τίτλοι

5 UEFA Champions League,
4 Κύπελλα UEFA,
3 Διηπειρωτικά,
5 Σούπερ Καπ Ευρώπης

O

Ερνέστο Βαλβέρδε γεννημένος στις 9 Φεβρουαρίου
1964, είναι ο προπονητής της αποψινής μας
αντιπάλου. Αρχικά, έπαιξε ποδόσφαιρο στην Εσπανιόλ
(1986-1988), μετά πήγε για δύο χρόνια στη Μπαρτσελόνα,
με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων το
1989. Το 1990 πήρε μεταγραφή στην Αθλέτικ Μπιλμπάο
και έμεινε 6 χρόνια και το 1996 μετακόμισε στη Μαγιόρκα,
όπου και σταμάτησε το ποδόσφαιρο.
Η Αθλέτικ Μπιλμπάο ήταν η πρώτη ομάδα που του έδωσε
τη δυνατότητα να κάτσει στην άκρη του πάγκου. Στην
συνέχεια βρέθηκε στην Εσπανιόλ, ενώ το καλοκαίρι του
2008 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού
μας. Ο Txingurri, όπως είναι το παρατσούκλι του κατέκτησε
την πρώτη του χρονιά το ντάμπλ. Την επόμενη χρονιά,
επέστρεψε στην Ισπανία και την Βιγιαρεάλ, ωστόσο ο
δρόμος του με τον Ολυμπιακό διασταυρώθηκε ξανά. Τον
Αύγουστο του 2010, επιστρέφει στον Θρύλο μας και τον
επαναφέρει στην κορυφή. Στην διετή παρουσία του στον

πάγκο της ομάδας μας, κατακτά ισάριθμα πρωταθλήματα
και ένα Κύπελλο Ελλάδας. Αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο
για την σύγχρονη ιστορία της ομάδας, ένας από τους πιο
αγαπητούς τεχνικούς που έχουν περάσει από το λιμάνι,
έχοντας κερδίσει τον σεβασμό όλων.
Επόμενος σταθμός η Βαλένθια και το 2013 τον βρίσκει
ξανά στον πάγκο της Αθλέτικ. Μετά από μία πετυχημένη
4ετης παρουσία στο Μπιλμπάο, ο Βαλβέρδε αλλάζει
στέγη και τον Μάιο του 2017 αναλαμβάνει μία από τις
μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου, την Μπαρτσελόνα.
Συνολικά στην προπονητική του καριέρα του έχει
κατακτήσει τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα
Ελλάδας, ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας με την Μπιλμπάο, ενώ
το 2007 με την Εσπανιόλ ήταν φιναλίστ στον τελικό του
UEFA Cup, όπου ηττήθηκε από την Σεβίλλη. Αυτή θα είναι
η πρώτη φορά που θα αντιμετωπίσει τον Θρύλο σε επίσημο
ματς ως φιλοξενούμενος, στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

23

GROUP E
ΑΓΩΝΕΣ

ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

ΗΤΤΕΣ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

+/-

ΒΑΘΜΟΙ

ΑΓΩΝΕΣ

ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

ΗΤΤΕΣ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

+/-

ΒΑΘΜΟΙ

ΑΓΩΝΕΣ

ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

ΗΤΤΕΣ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

+/-

ΒΑΘΜΟΙ

ΑΓΩΝΕΣ

ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

ΗΤΤΕΣ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

+/-

ΒΑΘΜΟΙ

GROUP F

Group Stage
GROUP A
ΑΓΩΝΕΣ

ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

ΗΤΤΕΣ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

+/-

ΒΑΘΜΟΙ

GROUP G

GROUP B
ΑΓΩΝΕΣ

ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

ΗΤΤΕΣ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

+/-

ΒΑΘΜΟΙ

GROUP H

GROUP C
ΑΓΩΝΕΣ

ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

ΗΤΤΕΣ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

+/-

ΒΑΘΜΟΙ

GROUP D ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

GROUP D
ΑΓΩΝΕΣ
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ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

ΗΤΤΕΣ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

+/-

ΒΑΘΜΟΙ
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE • Group Stage
31.10.2017 • 21:45 • G. Karaiskakis Stadium

COACH

COACH

TAKIS LEMONIS

ERNESTO VALVERDE

GOALKEEPERS
1

GOALKEEPERS
LEFTERIS CHOUTESIOTIS

1

SILVIO PROTO

24

STEFANOS KAPINO

27

DIMITRIS SKAFIDAS

99

JASPER CILLESSEN

31

ADRIAN ORTOLA

DEFENDERS
2
3
14

DEFENDERS
ALBERTO BOTIA

3

OMAR ELABDELLAOUI

14

HRVOJE MILIC

19

LEONARDO KOUTRIS

23

JAGOS VUKOVIC

26

BJORN ENGELS

40

DIMITRIS NIKOLAOU

43

PAPE ABOU CISSE

66

DIOGO FIGUEIRAS

77

MIDFIELDERS
ALAIXYS ROMAO

4

PANAGIOTIS TACHTSIDIS

6

KOSTAS FORTOUNIS

7

VADIS ODJIDJA OFOE

8

MARKO MARIN

10

GUILLAUME GILLET

13

ANDRΕ MARTINS

28

THANASIS ANDROUTSOS

32

MEHDI CARCELA

33

SASA ZDJELAR

44

FELIPE PARDO

90

FORWARDS

26

MARC-ANDRE TER STEGEN

13

NELSON SEMEDO

GERARD PIQUE
JAVIER MASCHERANO

18

JORDI ALBA

19

LUCAS DIGNE

22

ALEIX VIDAL

23

SAMUEL UMTITI

25

THOMAS VERMAELEN

33

SERGI PALENCIA

34

DANI MORER

35

RODRI TARIN

36

CUCU

MIDFIELDERS
4

IVAN RAKITIC

5

SERGIO BUSQUETS

6

DENIS SUAREZ

7

ARDA TURAN

8

ANDRES INIESTA

12

RAFINHA

15

PAULINHO

20

SERGI ROBERTO

21

ANDRE GOMES

26

CARLES ALENA

28

FERRAN SARSANEDAS

30

ORIOL BUSQUETS

FORWARDS
9

LUIS SUAREZ

10

LIONEL MESSI

UROS DJURDJEVIC

9

11

OUSMANE DEMBELE

KARIM ANSARIFARD

17

16

GERARD DEULOFEU

EMMANUEL EMENIKE

29

17

PACO ALCACER

EL FARDOU BEN MOHAMED

31

27

CARLES PEREZ

SEBÁ

92

29

ABEL RUIZ
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