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ΙΣΤΟΡΙΑ

Είναι άγνωστο αν εκείνη η παρέα που έκανε την ιστορική συνέλευση στην ταβέρνα του Μοίρα, το 1925, και αμέσως 
μετά εξέδιδε καταστατικό, μέρος του οποίου λίγο πριν διαβάσατε, είχε έστω και την παραμικρή ιδέα ότι έγραφε 
ιστορία. Στόχος, όπως είπε ο Μιχάλης Μανούσκος, ήταν να δημιουργηθεί ένας Σύλλογος που θ’ αποτελούσε 
έμπνευση για όλους τους  Έλληνες. «Ολυμπιακός» το όνομα και ο Δαφνοστεφανωμένος Έφηβος το έμβλημά του. 

Τελικά δεν αποτέλεσε μόνο πηγή έμπνευσης ο Ολυμπιακός. Έγινε κάτι πολύ παραπάνω. Ήταν ο λόγος που 
οι οικονομικά ασθενέστεροι περπατούσαν στο δρόμο με το κεφάλι ψηλά. Περήφανα. Δεν ήταν απλά η ομάδα 
τους αλλά τρόπος ζωής. Ένας Σύλλογος που προέρχεται από τον κόσμο, πορεύεται μαζί του και καταλήγει 
σ’ αυτόν. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μία, ακόμα, ομάδα. Είναι πάνω από το ίδιο το παιχνίδι. Πιο έντονος και από τον 
ενθουσιασμό της νίκης. Τρόπος ζωής. Παράδειγμα για τους μαχητές της καθημερινότητας. Δεν παραδίνεται. 
Ξεπερνάει τα εμπόδια. Είναι Ολύμπιος. Είναι η ίδια η Ελλάδα. Είναι Ιδανικό. Είναι Θρύλος.

Γεννήθηκε στον Πειραιά, το 2ο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Χιλιοτραγουδήθηκε στο: Όσο και να ψάξω 
δεν μπορώ να βρω άλλο λιμάνι. Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο τα Ολυμπιακά ιδανικά. Eμπνέει τους Έλληνες. 
Είναι στο μυαλό κάτι μαγικό.

Η κληρονομιά είναι μεγάλη. Υποχρέωση να συνεχίσει ο Θρύλος σε ρότα επιτυχιών. Μεγάλη είναι και η ευθύνη για να 
μεταλαμπαδευτούν στις επόμενες γενιές τα Ολυμπιακά ιδανικά. Ο Ολυμπιακός είναι Θρύλος. Η δική μας Ολυμπιακή 
οικογένεια. Είμαστε νικητές. Ποτέ δεν σταματάμε. Ποτέ δεν το βάζουμε κάτω.
Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!

Συνίσταται εν Πειραιεί υπό τον τίτλο ‘’Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς'' 

Σωματείον, ούτινος σκοπός είναι η ανάπτυξις της σωματικής αγωγής παρά τη 

νεολαία και η κατά πάντα φίλαθλον τρόπον εξύψωσις αυτής.

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.

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.

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!”

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.

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ημερομηνία ίδρυσης 
10/03/1925

Πρόεδρος
Ιωάννης Μώραλης

Αντιπρόεδροι
Σάββας Θεοδωρίδης
Σωκράτης Σ. Κόκκαλης
Μιχάλης Κουντούρης
Δημήτριος Αγραφιώτης
Ευάγγελος Μπαταγιάννης

Διευθύνων Σύμβουλος 
Γεώργιος Παύλου

Μέλη 
Σωκράτης Π. Κόκκαλης 
Λεωνίδας Θεοδωρακάκης 
Ιωάννης Βρέντζος
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»

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

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

Ο Παναγιώτης (Τάκης) Λεμονής γεννήθηκε στις 13 
Ιανουαρίου 1960. Είναι παλαιός ποδοσφαιριστής της 
ομάδας μας.

Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα στον Αττικό 
Κολωνού και στη συνέχεια μετεγγράφηκε στον 
Ολυμπιακό, όπου και αγωνίσθηκε για 9 χρόνια, 
κατακτώντας 5 πρωταθλήματα Ελλάδας (1980, 1981, 
1982, 1983, 1987) και 1 Κύπελλο Ελλάδας (1981 
νταμπλ). Εκτός από τον Θρύλο, έχει αγωνιστεί και σε 
Λεβαδειακό, Ιωνικό και Πανιώνιο. Τέλος, είναι δύο φορές 
διεθνής με την Εθνική Ελλάδας.

Η προπονητική του καριέρα άρχισε τον Απρίλιο του 
2000, οπότε και έγινε βοηθός του τότε τεχνικού του 
Ολυμπιακού, Γιάννη Μαντζουράκη. Λίγους μήνες 
αργότερα ανέλαβε ο ίδιος την τεχνική ηγεσία της ομάδας. 
Υπό τις οδηγίες του η ομάδα μας έχει κατακτήσει 4 
πρωταθλήματα Ελλάδας (2000-2001, 2001-2002, 
2006-2007, 2007-2008) και ένα Κύπελλο Ελλάδας 
(2008 νταμπλ).

Μετά από το πέρασμα του από τους πάγκους του ΑΠΟΕΛ, 
της Καλλιθέας, του Λεβαδειακού και της Ξάνθης, 
στις 29 Δεκεμβρίου 2006 επέστρεψε στον πάγκο του 
Ολυμπιακού και διαδέχθηκε τον Τροντ Σόλιντ.

Μετά τη δεύτερη θητεία του στην ομάδα μας, δούλεψε 
σε Πανιώνιο, Ομόνοια, Παναιτωλικό, Λεβαδειακό και Al-
Raed. 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.

Τάκης Λεμονής

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΗΣ Βοηθός Προπονητή
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ Βοηθός Προπονητή
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΣ Γυμναστής
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΓΑΤΣΙΩΤΗΣ Γυμναστής Αποκατάστασης
ZAXAΡΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γυμναστής Αποκατάστασης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Προπονητής Τερματοφυλάκων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ Αναλυτής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Αναλυτής
ΙΩΣΗΦ ΛΟΥΚΑΣ Αναλυτής

IΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΣ Ιατρός
ΜΑΡΙΑ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ   Εργοφυσιολόγος - Διατροφολόγος
ΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ  Φυσικοθεραπευτής
ΤΑΣΟΣ ΠΛΙΑΓΚΟΣ Φυσικοθεραπευτής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΒΙΛΙΑΣ Φυσικοθεραπευτής
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ  Φυσικοθεραπευτής

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΤΑΡΚΟ ΚΟΒΑΣΕΒΙΤΣ Τεχνικός Σύμβουλος
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΥΡΕΚΑΣ  Team Manager
ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΟΝΤΕΣΤΟ Επικεφαλής Scouting
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΠΕΡΑΛ  Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ  Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ. Τμήματος
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΛΗ Διερμηνέας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ  Φροντιστής
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΟΥΡΣΟΣ  Φροντιστής
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΣ  Φροντιστής
ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΗΣ Φροντιστής

OLYMPIACOS FC
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Omar
Elabdellaoui
Αμυντικός

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

14

Lefteris
Choutesiotis
Τερματοφύλακας

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

 1

Silvio
Proto
Τερματοφύλακας

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 ΜΑΪΟΥ 1983
ΧΩΡΑ: ΒΕΛΓΙΟ
ΥΨΟΣ: 1.86
ΒΑΡΟΣ: 72 ΚΙΛΑ

 24

Stefanos
Kapino
Τερματοφύλακας

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

27

3 23

Alberto
Botia
Αμυντικός

Leonardo 
Koutris
Αμυντικός

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

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

Dimitris
Skafidas
Τερματοφύλακας

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

99

Hrvoje
Milić
Αμυντικός

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

19

40

Björn
Engels
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΒΕΛΓΙΟ
ΥΨΟΣ: 1.94
ΒΑΡΟΣ: 74 ΚΙΛΑ

43

Dimitris 
Nikolaou
Αμυντικός

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

Jagoš
Vuković 
Αμυντικός

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

26

Diogo
Figueiras 
Αμυντικός

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

77

Alaixys
Romao
Μέσος

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

4

Panagiotis 
Tachtsidis
Μέσος

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

6

66

Pape Abou 
Cissé
Αμυντικός

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

Kostas
Fortounis
Μέσος

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

7
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André
Martins
Μέσος

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

28

32

Thanasis
Androutsos
Μέσος

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

10

Marko
Marin
Μέσος

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

Vadis
Odjidja Ofoe
Μέσος

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

8

33

Mehdi
Carcela
Μέσος

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

44

Saša
Zdjelar
Μέσος

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

90

Felipe
Pardo
Μέσος

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

13

Guillaume
Gillet
Μέσος

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

92

Sebá

Επιθετικός

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

31

El Fardou
Ben Mohamed
Επιθετικός

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

17

Karim
Ansarifard
Επιθετικός

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

9

Uros
Djurdjevic
Επιθετικός

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

29

Emmanuel
Emenike
Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΜΑΪΟΥ 1987
ΧΩΡΑ: ΝΙΓΗΡΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.82
ΒΑΡΟΣ: 85 ΚΙΛΑ
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Ανιδιοτελής προσφορά,
μεγαλείο Ολυμπιακού!
Από την πρώτη ημέρα, μέχρι σήμερα, αλλά και για όσο διάστημα
χρειαστεί, ο Ολυμπιακός προσέφερε, προσφέρει και θα συνεχίσει
να προσφέρει τη βοήθειά του, στους πληγέντες της Μάνδρας!

ΘΕΜΑ

Από την πρώτη στιγμή, κατά την οποία ανέλαβε τα 
ηνία του Ολυμπιακού, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης 
έδωσε μία πολύ σαφή και ξεκάθαρη εντολή: 

Ο Θρύλος να αναπτύξει, ακόμη περισσότερο, την 
Κοινωνική του Δραστηριότητα. Να προσφέρει ακόμη 
μεγαλύτερη βοήθεια, σε όσους την έχουν ανάγκη. Να 
βοηθά τα παιδιά, μέσω της συνεργασίας με τη UNICEF, 
να φροντίζει ώστε να έχουν άνθρωποι τα βασικά στη 
ζωή. Πριν από περίπου δεκαπέντε ημέρες, η περιοχή 
της Μάνδρας στην Αττική, δέχθηκε ένα ισχυρό πλήγμα, 
από τις καταστροφικές πλημμύρες, οι οποίες σάρωσαν 
τα πάντα στο πέρασμά τους... Ζωές χάθηκαν, περιουσίες 
καταστράφηκαν, σπίτια καταποντίστηκαν... Η ανάγκη που 
σηκώθηκε, βρήκε άμεση ανταπόκριση. Ο Ολυμπιακός, 
ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός Σύλλογος αυτής της 

χώρας, στάθηκε, από την πρώτη ημέρα, δίπλα στους 
ανθρώπους, οι οποίοι είδαν το βιός τους να χάνεται...

Αντιπροσωπεία των «ερυθρόλευκων», με επικεφαλής 
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
«Καραϊσκάκης ΑΕ» κ. Βασίλη Βασιλειάδη, καθώς και 
στελέχη από το Προπονητικό Κέντρο του Ολυμπιακού, 
την «Καραϊσκάκης ΑΕ» και την ΠΑΕ Ολυμπιακός, 
βρέθηκαν από την πρώτη μέρα στο Δημαρχείο 
Μάνδρας-Ειδυλλίας και παρέδωσαν υλικά αγαθά 
πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, νερό ώστε να διανεμηθούν 
στους πληγέντες κατοίκους της περιοχής!

Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι το γεγονός ότι η ΠΑΕ 
Ολυμπιακός άνοιξε τις αποθήκες του Προπονητικού 

Κέντρου στο Ρέντη, προκειμένου να προσθέσει στην 
«ερυθρόλευκη» βοήθεια, προς τους κατοίκους της 
Μάνδρας Αττικής, ιματισμό και υποδήματα. Παράλληλα, 
στα υλικά τα οποία προσέφερε, προσφέρει και 
θα συνεχίσει να προσφέρει ο Σύλλογός μας, 
συμπεριλαμβάνονται νιτσεράδες, γαλότσες και 
αδιάβροχα, φτυάρια και εργαλεία εν γένει, κουβέρτες 
και άλλα είδη που μπορούν να κρατήσουν ζεστούς, 
όσους αγωνίζονται καθημερινά, υπό αντίξοες 
συνθήκες, για να σώσουν το βιός τους...

Ο ίδιος ο ηγέτης του Ολυμπιακού, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, 
έδωσε το παρών στην περιοχή. Βρέθηκε δίπλα στους 
ανθρώπους οι οποίοι είδαν τις φονικές πλημμύρες να 
καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Μετέβη ο ίδιος 
εκεί, στην καρδιά του προβλήματος, για να δηλώσει ξανά, 
ότι ο Ολυμπιακός «ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ»! Να τονίσει με 
κάθε τρόπο ότι τα λόγια... περιττεύουν. Ότι τώρα, στην ώρα 

της ανάγκης, μιλούν οι πράξεις! Και ότι με πράξεις ο Θρύλος 
του Ελληνικού Αθλητισμού, θα συνεχίσει να είναι ΠΑΡΩΝ! 
Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, το προηγούμενο Σάββατο 
(25/11) ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, συνοδευόμενος 
από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
«Καραϊσκάκης ΑΕ», κ. Βασίλη Βασιλειάδη (ο οποίος 
είναι ούτως ή άλλως ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ εκεί και συντονίζει δια 
ζώσης τις προσπάθειες που κάνει ο Σύλλογός μας για να 
βοηθήσει), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΕ, κ. Γιώργο 
Παύλου, τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Ολυμπιακού, κ. 
Κωνσταντίνο Καραπαπά, τον Διευθυντή ΕΚΕ κ. Δομένικο 
Μασούλα, τον τιμ μάνατζερ, Κυριάκο Δουρέκα, αλλά και 
τους νεαρούς άσους της ομάδας μας, Θανάση Ανδρούτσο 
και Δημήτρη Νικολάου, μετέβη στη Μάνδρα Αττικής. 
Το παρών έδωσε και η Ακαδημία του Θρύλου, με τον 
Κυριάκο Καραταΐδη, τον Τάσο Πάντο, τον Τάσο Θέο και 
ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας, οι οποίοι βοήθησαν 
επίσης, μεταφέροντας υλικά αγαθά πρώτης ανάγκης.



12 13

ΘΕΜΑ

Εκεί, στο Δημαρχείο της περιοχής, τον κ. Μαρινάκη 
υποδέχθηκε η ίδια η Δήμαρχος Μάνδρας-
Ειδυλλίας, κα. Ιωάννα Κριεκούκη. «Ήσασταν 

ο πρώτος που μας βοήθησε! Ο πρώτος που δήλωσε 
παρών και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Και για 
αυτό σας ευχαριστούμε», ήταν η πρώτη κουβέντα της 
κας. Κριεκούκη, γεμάτη συγκίνηση, για όλη τη βοήθεια 
που έχει προσφέρει, κατόπιν εντολής του κ. Μαρινάκη, 
ο Σύλλογός μας. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού και η κα. 
Κριεκούκη, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και συνομίλησαν 
για λίγη ώρα. Λόγια λιγοστά, αλλά ουσίας. Από τη 
μία, η ευγνωμοσύνη. Η ειλικρινής αναγνώριση της 
προσπάθειας και ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Από την 
άλλη, η διαβεβαίωση, ότι η προσπάθεια ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ 
ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ. Ότι δεν γίνεται ούτε για 
την προβολή, ούτε για το «φαίνεσθαι». Άλλωστε, όταν 
από την πρώτη ημέρα ο Ολυμπιακός άρχισε να βοηθά, 
κανείς δεν γνώριζε, παρά μόνο η ίδια η Δημοτική Αρχή 
Μάνδρας-Ειδυλλίας.

«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μαρινάκη ήσασταν ο πρώτος που 
φανήκατε εδώ και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ, εγώ και 
όλοι οι Μανδραίοι. Γιατί πραγματικά με τα μηχανήματά 
σας, με τον εξοπλισμό σας, με τους ανθρώπους σας μας 
δώσατε ανάσα και χαίρομαι που είστε και εσείς αυτή την 
στιγμή εδώ κοντά μας γιατί είστε ένας άνθρωπος που 
έχετε στήσει πολλά πράγματα στη ζωή σας γι’ αυτό το 
κράτος και θέλω να σας παρακαλέσω ό,τι μπορείτε 
να κάνετε γι’ αυτή την πόλη. Μία πόλη νοικοκυραίων 
ανθρώπων που έχουμε δώσει τη ζωή μας, όλα μας 
το είναι και αυτή την στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε 
στα νοικοκυριά, ούτε στον Δήμο μας. Έχετε κάνει τόσα 
πράγματα στη ζωή σας, έχετε δημιουργήσει ένα μεγάλο 
έργο, θέλω να μας προσέξετε αυτή την στιγμή που η 
πολιτεία είναι ανίσχυρη, όπως βλέπετε», ήταν τα λόγια 
της κας. Δημάρχου.

Από την πλευρά του, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Εγώ αυτό 
που θέλω να σας διαβεβαιώσω από τη δική μας πλευρά, 
είναι πως θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό. Είτε αυτό λέγεται 
σχολείο, σπίτια, καθαριότητα, ρούχα. Οτιδήποτε θέλετε, 
οι εντολές οι δικές μου σε όλους τους ανθρώπους μας 
είναι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και από εκεί 
και πέρα πείτε μας συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία σας 
λέω από τώρα πως δεσμεύομαι ότι θα τα κάνουμε. Και 
το λέω με όλη μου την καρδιά, εμείς δεν ήρθαμε εδώ 
ούτε για τη δημοσιότητα, ούτε για τίποτα αλλά επειδή το 
αισθανόμαστε. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν ξεκίνησε αυτό 
δεν ήξερε κανείς απολύτως τίποτα και το κάναμε με την 
καρδιά μας και χωρίς να μας το ζητήσετε».
«Ούτε καν σας καλέσαμε, ούτε καν προλάβαμε να 
σκεφτούμε μέσα στην καταστροφή ποιος θα μπορούσε 
να μας βοηθήσει και σεις ήσασταν εδώ», συμπλήρωσε 
η κα. Κριεκούκη, για να λάβει εκ νέου, τη διαβεβαίωση 
του κ. Μαρινάκη, ότι ο Ολυμπιακός θα είναι κοντά 
τους: «Αυτό που προέχει είναι να λειτουργήσει η πόλη 
και να βρείτε τους κανονικούς σας ρυθμούς. Πείτε μας 
και συγκεκριμένα πράγματα, είμαστε εδώ να κάνουμε 
και πολλά παραπάνω. Το θέμα είναι να μην ξανασυμβεί 
αυτή η τραγωδία. Είναι και αυτό κάτι σημαντικό και σε 
αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να κάνουμε κι άλλα 
πράγματα. Γιατί είναι αμαρτία μέσα στην Αθήνα να 
βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Και να μας πείτε από τη 
δική σας την πλευρά ποιες είναι οι προτεραιότητες. Αυτό 
έχει σημασία. Αλλά σας λέω και πάλι, εκτός από αυτά που 
έχουμε κάνει, εμείς μπορούμε να τα δεκαπλασιάσουμε 
κιόλας. Δεν χρειάζεται να λέμε παραπάνω λόγια, το θέμα 
είναι να κάνουμε πέντε έργα».

Μετά την ολιγόλεπτη συζήτηση, με τη κα. Κριεκούκη, 
ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης ζήτησε να δει από κοντά 
το πρόβλημα. Να περπατήσει στα στενά της Μάνδρας 
και να δει ο ίδιος, όχι μέσα από τις κάμερες και τους 

φωτογραφικούς φακούς, αλλά με τα ίδια του τα μάτια, 
το μέγεθος της καταστροφής. Το οποίο ακόμη και τώρα, 
μετά από τόσες ημέρες που έχουν περάσει, είναι τεράστιο. 
Συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του, ο ηγέτης του 
Ολυμπιακού έκανε ακριβώς αυτό: Περπάτησε μέσα στα 
στενά της πόλης της Μάνδρας, σταματώντας σε σπίτια και 
συνομιλώντας με τον κόσμο.

«Δεν θα ήθελα να πω πολλά λόγια, ούτε ήρθαμε να 
εκμεταλλευτούμε για την προβολή μας την καταστροφή 
που έχει γίνει στην πόλη. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει 
και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, χωρίς να έχουμε 
ειδοποιήσει κανέναν, ήταν να βοηθήσουμε. Αυτό που 
συζήτησα με την κα. Δήμαρχο ήταν ότι οι ανάγκες είναι 
πολλές παραπάνω. Οι εντολές στους ανθρώπους τους 
δικούς μας είναι να προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι 
καλύτερο γίνεται και όχι μόνο αυτοί που είναι εδώ, αλλά 
και με συνεργεία τα οποία θα τα φέρουμε εδώ να κάνουν 
δουλειά. Δεν χρειάζεται να λέμε. Το θέμα είναι να κάνουμε 
έργα και ο κόσμος να σταματήσει να υποφέρει. Όλα τα 
άλλα είναι λεπτομέρειες τις οποίες δεν χρειάζεται να τις 
συζητάμε. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Σας 
λέω, λοιπόν, ότι εμείς για άλλη μία φορά θα το πράξουμε. 
Ό,τι συζητάμε και ό,τι υποσχόμαστε το πράττουμε. Τίποτα 
παραπάνω», σχολίασε ο κ. Μαρινάκης, σε εκπροσώπους 
των ΜΜΕ, οι οποίοι ήταν παρόντες.

Οι άνθρωποι, οι οποίοι εκείνη την ίδια στιγμή, πάλευαν για 
να καθαρίσουν τις αυλές και τα σπίτια τους, χαμογελούσαν, 
βλέποντας τον κ. Μαρινάκη να στέκεται στο πλευρό τους. 
Ένιωθαν από την πρώτη στιγμή και νιώθουν καθημερινά, 
ότι η Δήμαρχος, κα. Κριεκούκη, δεν είναι μόνη της στον 
αγώνα που κάνει να βοηθήσει τους συμπολίτες της. Ότι 
έχει έναν σύμμαχο, ικανό να προσφέρει ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ 
και όχι με λόγια και υποσχέσεις. Έναν σύμμαχο, ο οποίος 
επέλεξε από την πρώτη στιγμή να είναι παρών και να θέσει 
εαυτόν στη διάθεση εκείνων που δοκιμάζονται. Δίχως να 

σκέφτεται κόστος ή χρόνο. Νιώθουν και θα συνεχίσουν να 
νιώθουν ότι και οι ίδιοι δεν είναι μόνοι. Ότι ο Ολυμπιακός 
δεν έχει απλώς ως «μότο» την ευθύνη απέναντι στην 
κοινωνία. Αλλά ως οδηγό πράξεων, έργων!

Η βοήθεια του Ολυμπιακού, όμως, δεν σταμάτησε εκεί! 
Διέθεσε ακόμα μηχανήματα οδοποιίας και φορτηγά, τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν στην περιοχή, για να καθαρίσουν 
αυλές και σπίτια από τις λάσπες! Μία σημαντική 
πρωτοβουλία και μεγάλη προσπάθεια, για να βοηθηθούν 
όλοι εκείνοι οι άνθρωποι, οι οποίοι είδαν μέσα σε λίγες 
στιγμές την καταστροφή να απλώνεται γύρω τους... 
Παράλληλα, διατέθηκαν υδροφόρες, οι οποίες έχουν μία 
εξίσου σημαντική αποστολή: Να καθαρίσουν προαύλια 
σχολείων και εκκλησιών, να ξεπλύνουν επίσης αυλές 
σπιτιών, καθώς και πεζοδρόμια και οδοστρώματα, από τις 
λάσπες, οι οποίες έχουν «πνίξει» τα πάντα... Και δούλεψαν 
πάρα πολύ επάνω σε αυτό. Όπως και θα συνεχίσουν να 
δουλεύουν.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, καθώς και 
ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου κ. Ανδρέας Ευθυμίου, 
ανταποκρίθηκαν επίσης, στο κάλεσμα του Ολυμπιακού, 
να συνδράμουν στην προσπάθεια ανακούφισης των 
κατοίκων της Μάνδρας. Ο κ. Βασίλης Βασιλειάδης 
συντόνιζε και συνεχίζει να συντονίζει τις προσπάθειες 
από κοντά, διανέμοντας υλικά αγαθά πρώτης ανάγκης, 
εργαλεία και κάθε τι χρήσιμο, στα χέρια των ανθρώπων, 
οι οποίοι παράλληλα έκαναν προσπάθειες να καθαρίσουν 
τα σπίτια τους. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει και θα συνεχίσει 
να είναι παρών. Δίπλα στους κατοίκους της Μάνδρας, 
οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται, από τις 
φονικές πλημμύρες…
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Ένα από τα βασικά στελέχη της ενδεκάδας, 
η οποία το 2014 νίκησε τη Γιουβέντους στο 
Καραϊσκάκη, ήταν και ο Ομάρ Ελαμπντελαουί! Ο 

Νορβηγός άσος του Ολυμπιακού βρέθηκε στο δεξιό άκρο 
της άμυνας και συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε ο Θρύλος να 
γράψει ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του, γεμάτη 
νίκες, θριάμβους και τίτλους. Μετά από τρία χρόνια, ο 
Ομάρ είναι και πάλι εδώ, όπου ο Ολυμπιακός βρίσκει 
απέναντί του τη Γιουβέντους, στο πλαίσιο της έκτης 
αγωνιστικής, της φάσης των ομίλων του φετινού UEFA 
Champions League. Μιλώντας στο επίσημο πρόγραμμα 
αγώνα, της έκτης αγωνιστικής, ο δεξιός αμυντικός της 
ομάδας μας, κάνει μία μικρή αναδρομή σε εκείνο το ματς 
και δίνει το σύνθημα για νίκη, στο αποψινό!

Ξυπνάει όμορφες αναμνήσεις η Γιουβέντους, 
σωστά;
Ναι πολύ όμορφες. Είχαμε κάνει δύο πολύ καλά 
παιχνίδια εναντίον τους το 2014 και είχαμε σημειώσει 
μία πολύ σπουδαία νίκη. Φτάσαμε, δε, κοντά στο να τους 
κερδίσουμε και στο Τορίνο και δεν τα καταφέραμε, στις 
λεπτομέρειες.

Τι θυμάσαι από εκείνο το παιχνίδι;
Την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη! Ο κόσμος μας ήταν 
«φωτιά»! Κάθε φορά που έπιανε παίκτης της Γιουβέντους 
την μπάλα στα πόδια του, το γήπεδο σειόταν από τις 
αποδοκιμασίες! Κάθε φορά που παίρναμε εμείς την μπάλα 
στα πόδια μας, το γήπεδο όλο μας έσπρωχνε μπροστά! 
Ήταν κάτι το συγκλονιστικό!

«Το έχουμε κάνει,
θέλουμε να το επαναλάβουμε!»
Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί ήταν παρών το 2014, όταν ο Θρύλος
νίκησε τη Γιουβέντους και δίνει το σύνθημα για ακόμη μία νίκη,
επί της πρωταθλήτριας Ιταλίας!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΠΟΡ
Χαλαρώστε στην άκρη της θέσης σας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ EMIRATES

Είτε πρόκειται για το Champions League ή το NBA, δεν πρόκειται να χάσετε κανέναν
αγώνα λόγω πτήσης.

Hello Tomorrow

Η υπηρεσία LIVE SPORT είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα αεροσκάφη.
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Πως είχες νιώσει τη στιγμή του γκολ;
Πολύ όμορφα! Πίστευα πολύ σε εκείνη τη νίκη, όπως 
πιστεύω σε αυτή, αλλά και κάθε φορά που μπαίνουμε στο 
γήπεδο να παίξουμε! Τη στιγμή που ο Παϊτίμ (σ.σ. Κασάμι) 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αισθανόμουν ότι είμαστε 
ανίκητοι! Πίστευα πραγματικά ότι θα το πάρουμε το ματς, 
όπως και το πήραμε.

Τι δεν έχει πάει καλά φέτος, στην προσπάθεια
του Ολυμπιακού για πρόκριση;
Νομίζω ότι δεν παίξαμε με βάση αυτό που πραγματικά 
μπορούσαμε. Πολλά πράγματα μπορούν να πάνε 
στραβά σε έναν όμιλο. Προσπαθήσαμε, όμως και θα 
προσπαθήσουμε και απόψε. Δεν παρατάμε κανένα ματς. 
Κάναμε και ορισμένα καλά πράγματα, δεν θα πρέπει να 
ισοπεδώνουμε όλα. Ήμασταν πολύ καλοί τακτικά στο 
Τορίνο, περιορίσαμε την Μπαρτσελόνα στο σπίτι μας και 
τους βάλαμε δύσκολα στο Καμπ Νου, δεν παραδοθήκαμε 
τόσο εύκολα.

Όπως και να ‘χει, έχουμε ακόμη τρεις πόντους
να διεκδικήσουμε, στο αποψινό παιχνίδι.
Είστε έτοιμοι, εσύ και οι συμπαίκτες σου;
Φυσικά. Πάντοτε είμαστε έτοιμοι για «μάχη». Δεν θέλουμε 
να κλείσουμε την παρουσία μας στην Ευρώπη με ένα 
άσχημο αποτέλεσμα. Θέλουμε να κερδίσουμε, γιατί όλοι 
μας θεωρούμε ότι αξίζαμε κάτι παραπάνω, το οποίο στις 
λεπτομέρειες δεν πήραμε... Θα κάνουμε το παν για να 
νικήσουμε τη Γουβέντους και να δώσουμε χαρά στον 
κόσμο μας, ο οποίος είμαι βέβαιος ότι θα είναι και πάλι 
στο πλευρό μας.

Θα ήθελες, κλείνοντας, να τους στείλεις
ένα μήνυμα; Δεν υπάρχει γήπεδο, σε Ελλάδα
και Ευρώπη, που να μην δίνουν το παρών!
Είναι φανταστικοί! Θέλω να τους πω ότι σε κάθε ματς 
δίνουμε τα πάντα για να νικάμε και να φέρουμε και 
άλλους τίτλους στο Λιμάνι. Θέλουμε να είναι πάντοτε 
δίπλα μας και να φωνάζουν δυνατά για τον Ολυμπιακό! 
Εντός και εκτός έδρας!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Η «µάχη» των αριθµών Απόψε ο Ολυµπιακός αντιµετωπίζει τη Γιουβέντους, στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν 
στόχο ένα καλό αποτέλεσµα κόντρα στους πρωταθλητές Ιταλίας οι οποίοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση 
του τέταρτου οµίλου του UEFA Champions League. Αυτό θα είναι το δεύτερο παιχνίδι µεταξύ των δύο 
οµάδων, µετά το µατς στο Τορίνο. Πάµε να δούµε κάποια στατιστικά στοιχεία του Ολυµπιακού και της 
αποψινής αντιπάλου του:

Κατοχή (Μ.Ο): 39%

Κόρνερ: 15

Πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση:  Πάρντο (2)

Πάσες: 1.519

Τελικές προσπάθειες: 39

Γκολ: 4

∆οκάρια: 0

Κατοχή (Μ.Ο): 52%

Κόρνερ: 37
Πρώτοι σκόρερ
στη διοργάνωση:  Μάντζουκιτς (2), Ιγκουαΐν (2)

Πάσες: 2.369

Τελικές προσπάθειες: 78

Γκολ: 5

∆οκάρια: 1
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H Γιουβέντους ε ίναι  μ ία εκ 
των μεγαλυτέρων ομάδων 

της Ιταλίας και του παγκοσμίου 
ποδοσφαίρου, με εκατομμύρια 
φιλάθλους ανά τον κόσμο. Ιδρύθηκε 
την 1η Νοεμβρίου 1897. Τότε, σε 

ένα παγκάκι της οδού Corso Re Umberto μια παρέα 
νεαρών οι οποίοι φοιτούσαν στο γυμνάσιο «Massimo 
D'Azeglio» αποφάσισαν να ιδρύσουν μια ποδοσφαιρική 
ομάδα, η οποία πήρε το όνομά της εξαιτίας του μικρού της 
ηλικίας των ιδρυτών της (Juventus στα λατινικά σημαίνει 
νεολαία). Πρώτος πρόεδρος της ομάδας ήταν ο Κανφάρι, 
ενώ πρώτη έδρα ήταν το «Piazza D’Armi». Η ομάδα τότε 
αγωνιζόταν με ροζ φανέλες και μαύρα σορτς.

Ο πρώτος τίτλος ήρθε το 1905, όμως ένα χρόνο 
αργότερα, ο μέχρι εκείνη τη στιγμή πρόεδρος, Α. Ντικ, 
αποχώρησε από την ομάδα μαζί με κάποιους παίκτες, 
ιδρύοντας την Foot-ball Club Torino.

Το ‘60 ήρθε το πρώτο νταμπλ, ενώ το ‘61 απέκτησε και 
το πρώτο αστέρι στη φανέλα της, αφού κατέκτησε 10 
πρωταθλήματα (μέχρι τότε καμιά άλλη ομάδα της Ιταλίας 
δεν το είχε καταφέρει).

Κατά την επόμενη δεκαετία οι «μπιανκονέρι» 
ισχυροποίησαν την παρουσία τους σε Ιταλία και Ευρώπη. 
Ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος ήρθε το 1977, κατακτώντας 
το Κύπελλο UEFA. Το δεύτερο αστέρι στη φανέλα ήρθε 
το ‘82, ενώ στις 29 Μαΐου 1985, στον ματωμένο τελικό 
του Χέιζελ με αντίπαλο τη Λίβερπουλ, ο Πλατινί έδωσε 
το ευρωπαϊκό τρόπαιο στις «ζέβρες». Μετά τα δυσάρεστα 
γεγονότα του Χέιζελ, οι δύο φιναλίστ τιμωρήθηκαν με 
αποκλεισμό για χρόνια.

Το ’96 στον τελικό με τον Άγιαξ κατέκτησε το UEFA 
Champions League, ενώ από τότε έχει κατακτήσει ένα 
διηπειρωτικό, ένα ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, και αρκετά 
πρωταθλήματα και Κύπελλα.

Μπάτζιο, Ντάβιντς, Ντελ Πιέρο, Τρεζεγκέ, Βιεϊρά, Ζιντάν 
είναι μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια που έχουν 
φορέσει τη φανέλα της «Γιούβε», ενώ τα τωρινά της 
αστέρια είναι οι Μάντζουκιτς, Ντιμπάλα, Ιγκουαΐν, Πιάνιτς, 
Κιελίνι και Μπουφόν.

O Μασιμιλιάνο Αλέγκρι είναι ο προπονητής της 
σημερινής μας αντιπάλου. Γεννήθηκε στις 11 

Αυγούστου 1967 και έπαιξε ποδόσφαιρο ως το 2003.

Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην Aglianese, 
στην ομάδα που κρέμασε τα παπούτσια του (έπαιξε εκεί για 
δύο χρόνια). Πραγματοποιώντας μια καταπληκτική σεζόν, 
ο ίδιος κλήθηκε να κάτσει στον πάγκο της Grosseto, όμως 
η πορεία του δεν ήταν ανάλογη με εκείνη στην Aglianese 
και απολύθηκε τη σεζόν 2006-2007.

Τον Αύγουστο του 2007 ο Αλέγκρι ανέλαβε τη Sassuolo και 
στις 27 Απριλίου 2008, η ομάδα, πανηγύρισε τον τίτλο του 
πρωταθλητή της Serie C1 παίρνοντας το εισιτήριο για τη Β’ 
Κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Επόμενος σταθμός του ήταν η Cagliari. Παρά το όχι καλό 
ξεκίνημα, ο Αλέγκρι κατάφερε να φέρει την ομάδα στα 
μέσα του βαθμολογικού πίνακα. Λίγο καιρό αργότερα 
υπέγραψε διετή επέκταση συμβολαίου. Η Cagliari τερμάτισε 
τη σεζόν 2008-2009 στην ένατη θέση, την καλύτερη των 

τελευταίων 15 ετών. Την ίδια σεζόν ο Αλέγκρι πήρε και 
το βραβείο Panchina d'Oro. Παρά την καλή του πορεία, 
ωστόσο, η Cagliari στις 13 Απριλίου 2010 τον απέλυσε.

Στις 25 Ιουνίου του 2010, ο Αλέγκρι κάθισε στον πάγκο 
της Milan και την οδήγησε στον πρώτο της τίτλο από το 
2004. Κατά τη δεύτερη σεζόν του στο κλαμπ, οδήγησε τους 
«ροσονέρι» στην κατάκτηση του ιταλικού Σούπερ Καπ. Το 
2013 τερμάτισε στην 3η θέση στο πρωτάθλημα, ενώ τον 
Γενάρη του 2014 αποχωρεί.

Τον Ιούλιο του 2016, ο Αλέγκρι θα αντικαταστήσει τον 
Κόντε στον πάγκο της «Γιούβε» και θα την οδηγήσει στον 
τίτλο, ενώ κατέκτησε και το Κύπελλο Ιταλίας. Την επόμενη 
σεζόν κατέκτησε το νταμπλ και το Σούπερ Καπ Ιταλίας, 
παρά το γεγονός ότι είχαν φύγει αρκετοί παίκτες και πήρε 
και πάλι τον τίτλο του καλύτερου τεχνικού.

Τέλος, την περσινή σεζόν, η Γιουβέντους, με τον Αλέγκρι 
στο τιμόνι της κατέκτησε για μια ακόμη φορά το νταμπλ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Μασιμιλιάνο Αλέγκρι

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

Ημερομηνία ίδρυσης 1 Νοεμβρίου 1897
Πόλη Τορίνο
Έδρα Juventus Stadium
Χωρητικότητα 
Γηπέδου 41.507 θέσεις

Παρατσούκλια
Μεγάλη Κυρία, 
Μπιανκονέρι, Γιούβε, 
ζέβρες 

Πρόεδρος Αντρέα Ανιέλι

Προπονητής Μασιμιλιάνο Αλέγκρι 

Εγχώριοι τίτλοι
35 Πρωταθλήματα 
Ιταλίας, 12 Κύπελλα 
Ιταλίας, 7 Σούπερ Καπ 
Ιταλίας

Διεθνείς τίτλοι

2 UEFA Champions League, 
3 Κύπελλα UEFA, 2 
ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, 2 
Διηπειρωτικά, 1 Ιντερτότο, 1 
Κύπελλο Κυπελλούχων 



24 25

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

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 A

Group Stage

GROUP G

GROUP B

GROUP H

GROUP C

GROUP D

GROUP E

GROUP F

GROUP D ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE • Group Stage
5.12.2017 • 21:45 • G. Karaiskakis Stadium

COACH
MASSIMILIANO ALLEGRI

GOALKEEPERS
1 GIANLUIGI BUFFON

16 CARLO PINSLOGLIO

23 WOJCIECH SZCZESNY

DEFENDERS
2 MATTIA DE SCIGLI

3 GIORGIO CHIELLINI

4 MEHDΙ BENATIA

12 ALEX SANDRO

15 ANDREA BARZAGLI

21 BENEDIKT HΟWEDES

24 DANIELE RUGANI

MIDFIELDERS
5 MIRALEM PJANIC

6 SAMI KHEDIRA

7 JUAN CUADRADO

8 CLAUDIO MARCHISIO

11 DOUGLAS COSTA

14 BLAISE MATUIDI

22 KWADWO ASAMOAH

27 STEFANO STURARO

30 RODRIGO BENTANCUR

33 FEDERICO BERNARDESCHI

34 LEONARDO MERIO

38 FABRIZIO CALIGARA

FORWARDS
9 GONZALO HIGUAIN

10 PAULO DYBALA

17 MARIO MANDZUKIC

COACH
TAKIS LEMONIS

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

GOALKEEPERS
LEFTERIS CHOUTESIOTIS 1

SILVIO PROTO 24

STEFANOS KAPINO 27

DIMITRIS SKAFIDAS 99

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
UROS DJURDJEVIC 9

KARIM ANSARIFARD 17

EMMANUEL EMENIKE 29

EL FARDOU BEN MOHAMED 31

SEBÁ 92




