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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.

2

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!

Aρχηγοί
Κώστας Φορτούνης
Βασίλης Τοροσίδης
Λαζαρος Χριστοδουλόπουλος
Ομάρ Ελαμπντελαουί
Ανδρέας Μπουχαλάκης
Λευτέρης Χουτεσιώτης
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

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.
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!”
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Η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΉΣ

Πέδρο Μαρτίνς
Ο Pedro Martins (Pedro Rui da Mota Vieira Martins)
γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1970. Ως ποδοσφαιριστής
είχε πλούσια καριέρα στην Πορτογαλία, καθώς από
το 1988, οπότε και έκανε το ποδοσφαιρικό του
ντεμπούτο στην Feirense, αγωνίστηκε κατά σειρά
στις Vitória Guimarães, Sporting CP, Boavista, Santa
Clara και Alverca.
Από το 2004 έως το 2006 διετέλεσε βοηθός
προπονητή στις Vitória Setúbal, FC Porto και
Belenenses και από το καλοκαίρι του 2006 βρέθηκε
για πρώτη φορά σε πάγκο ομάδας ως πρώτος
τεχνικός, στην União Lamas. Το επόμενο καλοκαίρι
και για δύο χρόνια ανέλαβε την Lusitânia, ενώ τον
Ιούλιο του 2009 βρέθηκε στον πάγκο της Espinho.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Το 2010 ανέλαβε προπονητής της Marítimo, όπου
και έμεινε για 4 χρόνια και το 2014 μεταπήδησε στην
Rio Ave, την οποία κοουτσάρισε για δύο χρόνια. Tο
καλοκαίρι του 2016 και μέχρι τον Φεβρουάριο του
2018 κάθισε στον πάγκο της Vitória Guimarães, με
την οποία στην πρώτη του σεζόν, τερμάτισε στην 4η
θέση της βαθμολογίας και έφτασε έως τον τελικό
του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

IΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Ο κ. Μαρτίνς οδήγησε τον Ολυμπιακό στη φάση
των ομίλων του Europa League, αποκλείοντας τις
Λουκέρνη και Μπέρνλι, ενώ στόχος για τον ίδιο και
τους ποδοσφαιριστές του είναι η κατάκτηση του
πρωταθλήματος και του Κυπέλλου στην Ελλάδα,
αλλά και η πρόκριση από την φάση των ομίλων
του Europa League και η ευρωπαϊκή διάκριση,
φτάνοντας την ομάδα μας όσο το δυνατόν πιο ψηλά
στη διοργάνωση!

ΑΝΤΟΝΙΟ ΕΝΡΙΚΕΣ
ΡΟΥΙ ΠΕΔΡΟ ΚΑΣΤΡΟ
ΛΟΥΙΣ ΑΝΤΕΡΟ ΛΟΜΠΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ ΛΟΥΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΡΔΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΒΙΛΙΑΣ
ΣΗΦΗΣ ΚΛΕΙΔΗΣ
ΕΡΝΑΝΙ ΓΚΟΜΕΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ

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

Ιατρός
Επικεφαλής Φυσιοθεραπείας
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Διατροφολόγος
Μασέρ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΗΣ
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΠΕΡΑΛ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΛΗ

Team Manager
Φροντιστής
Φροντιστής
Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
Διερμηνέας

ΤΜΉΜΑ SCOUTING
ΦΡΑΝΣΟΥΆ ΜΟΝΤΕΣΤΌ	
ΣΊΜΟΣ ΧΆΒΟΣ

Επικεφαλής Scouting
Scout
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Η ΟΜΑΔΑ
ΠΑΙΚΤΕΣ

22

1

93

25

35

34

26

Lefteris
Choutesiotis

Andreas
Gianniotis

Yury
Lodygin

José
Sá

Roderick
Miranda

Jagoš
Vuković

Avraam
Papadopoulos

Vasilis
Torosidis

Goalkeeper

Goalkeeper

Goalkeeper

Goalkeeper

Defender

Defender

Defender

Defender

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.86
ΒΑΡΟΣ: 86 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.92
ΒΑΡΟΣ: 85 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 26 ΜΑΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ / ΡΩΣΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.85
ΒΑΡΟΣ: 88 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.92
ΒΑΡΟΣ: 85 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.92
ΒΑΡΟΣ: 89 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1988
ΧΩΡΑ: ΣΕΡΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.95
ΒΑΡΟΣ: 93 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.84
ΒΑΡΟΣ: 84

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1985
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.83
ΒΑΡΟΣ: 82 ΚΙΛΑ
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23

21

20

5

4

66
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Omar
Elabdellaoui

Yassine
Meriah

Konstantinos
Tsimikas

Leonardo
Koutris

Pape Abou
Cissé

Μady
Camara

Andreas
Bouchalakis

Bibars
Natcho

Defender

Defender

Defender

Defender

Defender

Midfielder

Midfielder

Midfielder

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.77
ΒΑΡΟΣ: 74 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΤΥΝΗΣΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.90
ΒΑΡΟΣ: 83 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 ΜΑΙΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75
ΒΑΡΟΣ: 69 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.71
ΒΑΡΟΣ: 72 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΥΨΟΣ: 1.97
ΒΑΡΟΣ: 90 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΓΟΥΙΝΕΑ
ΥΨΟΣ: 1.80
ΒΑΡΟΣ: 81 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.88
ΒΑΡΟΣ: 84 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988
ΧΩΡΑ: ΙΣΡΑΗΛ
ΥΨΟΣ: 1.77
ΒΑΡΟΣ: 75 ΚΙΛΑ
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Η ΟΜΑΔΑ
ΠΑΙΚΤΕΣ

8

7

18
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Kostas
Fortounis

Thanasis
Androutsos

Lazaros
Christodoulopoulos

Daniel
Podence

Miguel Ángel
Guerrero

Ahmed
Hassan

Midfielder

Midfielder

Midfielder

Midfielder

Striker

Striker

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.80
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 6 ΜΑΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75
ΒΑΡΟΣ: 67 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.83
ΒΑΡΟΣ: 81 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.63
ΒΑΡΟΣ: 65 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.81
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΨΟΣ: 1.91
ΒΑΡΟΣ: 86 ΚΙΛΑ

16

12

8

56

11

29

31

Guilherme

Giorgos
Masouras

Gil
Dias

Franco
Soldano

Midfielder

Midfielder

Midfielder

Striker

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.79
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: EΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.82
ΒΑΡΟΣ: 74 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.84
ΒΑΡΟΣ: 73 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΥΨΟΣ: 1.78
ΒΑΡΟΣ: 72 ΚΙΛΑ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

“Ανάμνηση ζωής η πρόκριση
επί της Μίλαν”
298 Blue and 655 Blue

Ο Γκιλιέρμε Τόρες στο επίσημο πρόγραμμα αγώνα με την Ντιναμό!

Γκιλιέρμε Τόρες αποτελεί ένα από τα βασικά
Ο
«γρανάζια» στη μηχανή του «άξονα» για τον
Ολυμπιακό και τον Πέδρο Μαρτίνς. Ο Βραζιλιάνος μέσος

τα καλά στην θέση του οδηγού, στην «κούρσα» για την
πρόκριση στην φάση των «32» του Europa League.

ήρθε το καλοκαίρι στο Λιμάνι και έκτοτε ανήχθη σε Από εδώ, από την φάση των «32» πια, ο εκ των
ιδιαιτέρας σημασίας παίκτη, για την επιθετική και αμυντική πρωταγωνιστών και σκόρερ εκείνης της ιστορικής
λειτουργία της ομάδας μας.
αναμέτρησης, Γκιλιέρμε, θυμάται πως έζησε εκείνο το
βράδυ, τη στιγμή του γκολ, αλλά και το ξέσπασμα του
Παρότι στο κέντρο υπάρχει πολυφωνία και εξαιρετικοί κόσμου! Μιλάει για τον αποψινό, πρώτο αγώνα με την
ποδοσφαιριστές όλοι τους, ο Γκιλιέρμε έγραψε τη δική Ντιναμό, τη ρεβάνς στο Κίεβο, αλλά και τη δυνατότητα
του ιστορία, όταν η μπάλα έφυγε από το πόδι του στο 69’, διάκρισης του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, μέσω του
κόντραρε στον Ζαπάτα και... κρέμασε τον Ρέινα, για να Europa League, στο οποίο συμμετέχει φέτος.
δώσει αέρα δύο γκολ στον Θρύλο και να τον βάλει για
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Το θρυλικό 2-0 του Γκιλιέρμε επί της Μίλαν!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Πέτυχες το ένα από τα τρία, χρυσά γκολ, για την
ομάδα μας, κόντρα στη Μίλαν, δίνοντας την
πρόκριση στην φάση των «32», όπου βρισκόμαστε
πλέον. Θέλω να μας μιλήσεις για την φάση του 2-0.

παίκτης που να αμφέβαλλε για τις δυνάμεις μας. Εντάξει σε
έναν αγώνα μπορεί να γίνουν... πράγματα και θαύματα και
να χάσεις μία νίκη, ή μία πρόκριση. Αυτό δεν μπορείς ποτέ
να το υπολογίσεις. Αλλά κανείς μας, ποτέ, δεν αμφέβαλε
για την ικανότητά μας, τη χημεία μας ως ομάδα, την θέλησή
Τι να πω, νομίζω πως η μπάλα ήταν στον αέρα για... μια μας και φυσικά, την αξία μας! Το πιστεύαμε και στο τέλος
αιωνιότητα. Όταν είδα τον Ρέινα να κάνει πίσω βήματα, το κάναμε πράξη! Είχαμε και την στήριξη του κόσμου,
στιγμιαία κατάλαβα ότι δεν έχει έλεγχο της φάσης. Μέχρι να πράγμα που μας έκανε να νιώθουμε υπεράνθρωποι!
δω την μπάλα να πηγαίνει στα δίχτυα, είχα... παγώσει! Όταν
όμως άκουσα τον κόσμο να ξεσπά, Θεέ μου... Τι υπέροχο Το ξέσπασμα του κόσμου στο τέλος;
συναίσθημα. Είναι κάτι που θα θυμάμαι σε όλη μου τη
ζωή... Ήταν τόσο μεγάλη η χαρά μου, που όταν άρχισα να Φυσιολογικό. Περίμεναν τόσο πολύ αυτή την πρόκριση.
τρέχω προς τον πάγκο, όλα... έσβησαν. Θυμάμαι αγκαλιές, Βλέπουν ότι αδίκως δεν είμαστε στην κορυφή της
φωνές, το Καραϊσκάκη να «φλέγεται» και να σκέφτομαι βαθμολογίας στην Ελλάδα, παρότι άπαντες αναγνωρίζουν ότι
«θα το κάνουμε. Θα περάσουμε!».Ήταν συγκλονιστικό!
παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Όταν ο διαιτητής σφύριξε
τη λήξη, είδα τον κόσμο να ξεσπάει και σιγά - σιγά άρχισα να
Πριν το παιχνίδι, ποια ήταν η αίσθηση που είχατε; Ότι το συνειδητοποιώ! «Τα καταφέραμε» είπα μέσα μου!
θα προκρινόμασταν;
Ναι! Το πιστεύαμε πάρα πολύ. Πρώτος ο προπονητής μας
και μετά εμείς όλοι. Δεν νομίζω, ειλικρινά, ότι υπήρχε ένας

Ήταν μία δύσκολη διαδρομή ως εδώ, έχοντας
απέναντί μας σοβαρές ομάδες. Ο Θρύλος, ωστόσο,
ήταν εκείνος που έπρεπε. Ποιο ήταν το βασικό
στοιχείο, που έφερε την πρόκριση;

Ένα στοιχείο που θέλω να μας αναπτύξεις, επίσης,
είναι το γεγονός ότι η ομάδα αποδίδει εξίσου καλά
και κερδίζει, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ενδεκάδα
και διάταξη.

Το δέσιμο μεταξύ μας. Η ποιότητα υπάρχει, το ταλέντο
υπάρχει, η θέληση υπάρχει, το πείσμα περισσεύει. Αλλά
αν δεν υπάρχει ομοιογένεια, αν δεν υπάρχει δέσιμο, αν δεν
υπάρχει χημεία, δεν μπορούν όλα αυτά να εκφραστούν.
Και νομίζω ότι αποδίδουμε τόσο καλά και έχουμε και
αποτελέσματα, επειδή παίζουμε πολύ καλά ο ένας με
τον άλλο. Δουλεύουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, έχουμε
αρχές στο παιχνίδι μας και η ομοιογένεια, την οποία
επιδεικνύουμε, μέσα στο γήπεδο, μας βοηθάει να βγάζουμε
στους αγώνες τον καλύτερό μας εαυτό, ως ομάδα!

Η καθημερινή δουλειά και η τριβή, του ενός με τον άλλο,
μέσα στο γήπεδο, έχει αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα.
Έχουμε παίξει όλοι με όλους και όλοι γνωρίζουμε το
παιχνίδι του διπλανού μας. Είτε είναι το μπακ με τον εξτρέμ,
είτε το «δεκάρι» με το «οκτάρι», είτε ο σέντερ φορ με τον
εξτρέμ, είτε ο τερματοφύλακας με τα σέντερ μπακ, όλοι
ξέρουμε τι είναι ικανός να κάνει ο διπλανός μας και πως
να πάρουμε το καλύτερο από το παιχνίδι του, την ώρα
του αγώνα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν υπάρχει
ομοιογένεια και γίνεται καθημερινή τριβή, μέσα από τις
προπονήσεις, του ενός παίκτη με τον άλλο.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μπροστά υπάρχει μία δύσκολη δυάδα αγώνων.
Πρώτος αγώνας, απόψε, μέσα. Αντίπαλος η Ντιναμό.
Τι σκέφτεσαι;
Σκέφτομαι πρόκριση. Την οποία θέλουμε να
«καθαρίσουμε» και από το πρώτο παιχνίδι. Είναι
σημαντικό να καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε στο
έπακρο την έδρα μας και να βάλουμε από απόψε τις
βάσεις, για να περάσουμε στους «16» της διοργάνωσης.
Επιθυμούμε διακαώς τη διάκριση στο Europa League και
για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει από απόψε να μπούμε
σε τροχιά... πρόκρισης, απέναντι, στην Ντιναμό.
Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός,
απέναντι στην Ντιναμό, απόψε, για να βάλει τις
βάσεις για πρόκριση;
Πρώτον να μη δεχθούμε γκολ. Οφείλουμε να
υπερασπιστούμε την εστία μας και στη συνέχεια να
ψάξουμε το γκολ. Και το 1-0, ακόμη, θα είναι ιδιαιτέρως
θετικό για εμάς. Και εκτός έδρας είμαστε μία ομάδα, την
οποία δύσκολα μπορεί να κάμψει κάποιος. Και στη Μίλαν
βάλαμε δύσκολα, αλλά και στην Μπέτις δημιουργήσαμε
προβλήματα. Αλλά πρώτα, οφείλουμε να κοιτάξουμε
το αποψινό παιχνίδι, στην έδρα μας. Να κρατήσουμε
το «μηδέν πίσω», με συνοχή και προσοχή. Μπροστά
είμαστε εξαιρετικοί και θεωρώ ότι θα σκοράρουμε
σίγουρα. Αν καταφέρουμε να κρατήσουμε την άμυνά μας
δίχως γκολ, τότε θα έχουμε κάνει ένα πρώτο σημαντικό
βήμα, για να βρεθούμε στους «16». Η ρεβάνς στο Κίεβο
θα είναι πιο εύκολη για εμάς.
Και με μια ενδεχόμενη πρόκριση, πόσο μακριά
μπορεί να φτάσει ο Ολυμπιακός;
Όλα γίνονται! Αν δεν έχεις όνειρα, δεν πας πουθενά!
Κι εμείς, όπως λέει και το μότο μας, συνεχίζουμε να
ονειρευόμαστε!
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ΘΕΜΑ

Ο ηγέτης με το 7!
Οι αριθμοί μιλούν και χρίζουν τον Κώστα Φορτούνη ηγέτη της ομάδας
μας και στο Europa League, όπου πρωτοστατεί σε γκολ, ασίστ και τελικές
προσπάθειες!

Ο

καλός ο καπετάνιος, στη... φουρτούνα φαίνεται.
Λογοπαίγνιο, με το όνομα του... καπετάνιου της
ενδεκάδας του Ολυμπιακού, Κώστα Φορτούνη. Ο άσος
από τα Τρίκαλα κλήθηκε, πριν από περίπου 2 μήνες, να
οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην επόμενη φάση του Europa
League, βγαίνοντας μπροστά, σκοράροντας, μοιράζοντας
ασίστ και εν γένει, παίρνοντας επάνω του το παιχνίδι του
Θρύλου...

Ο Κώστας Φορτούνης δεν είναι ο ποδοσφαιριστής με
τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Το αναφέρουμε
αυτό, γιατί ως στοιχείο, αποτελεί μία πρώτης τάξεως
συγκριτική μονάδα, για τα υπόλοιπα στατιστικά, στοιχεία,
τα οποία θα αναλύσουμε αμέσως πιο κάτω. Στην σχετική
λίστα, βρίσκεται, μάλιστα, στην τέταρτη θέση, πίσω από
τον Ντανιέλ Ποντένσε (455 λεπτά συμμετοχής), τον
Παπ Αμπού Σισέ (450), και τον Μαντί Καμαρά (439). Ο
Φορτούνης έχει 425 λεπτά συμμετοχής στη φάση των
Το έκανε και με το παραπάνω, γεγονός που αποτυπώνεται ομίλων του Europa League.
με τον καλύτερο τρόπο στους αριθμούς του. Ο Ολυμπιακός
χρειάζεται τον αρχηγό του και ο αρχηγός είναι εκεί, Αυτά, βέβαια, τα λεπτά συμμετοχής, έχουν μοιραστεί σε 6
καθοδηγώντας, σε όλη τη διάρκεια της φάσης των ομίλων παιχνίδια. Ο Φορτούνης, δηλαδή, είχε συμμετοχή σε όλα
της διοργάνωσης, τον Ολυμπιακό, προς την πρόκριση!
τα ματς που έδωσε η ομάδα μας, στη φάση των ομίλων
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του Europa League. Ακόμη 6 ματς έχει μόνο ο Ντανιέλ
Ποντένσε! Οι δύο ποδοσφαιριστές είναι και οι μόνοι που
έχουν παίξει σε όλες τις αναμετρήσεις της φάσης των
ομίλων, ακολουθούμενοι από Σισέ, Καμαρά και Τοροσίδη,
με 5 αγώνες στο ενεργητικό τους. Από 4 ματς έχουν
Φετφατζίδης (δεν είναι πλέον μέλος του Θρύλου, καθώς
μετακινήθηκε στον Άρη) και Γκερέρο και ακολουθούν οι
υπόλοιποι με 3, 2 κλπ...

ρίχνουμε μία ματιά σε ένα στατιστικό στοιχείο, το οποίο
τον έχει ψηλά όχι μόνο σε επίπεδο Ολυμπιακού, αλλά
και συνολικά στη διοργάνωση. Ο λόγος για τις τελικές
προσπάθειες και δη εκείνες στον στόχο. Ο Κώστας είναι
ένας από τους πλέον απειλητικούς παίκτες, για την
αντίπαλη εστία, από όλους (συμπαίκτες και αντιπάλους)
τους άλλους στη διοργάνωση, αφού με 9 είναι στη
δεύτερη θέση, πίσω από τον Νταμπούρ της Σάλτσμπουργκ.

Σε αυτούς τους αγώνες, τα αποτελέσματα των οποίων
έφεραν τον Θρύλο στην φάση των «32» του Europa
League, η ομάδα μας έβαλε 11 γκολ, εκ των οποίων
τα 9 μπήκαν από παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς και 2
ήταν αυτογκόλ. Από τα 9 αυτά, ο Κώστας Φορτούνης
είναι πρώτος, στη σχετική λίστα, έχοντας 3 γκολ. Τον
ακολουθούν ο Τοροσίδης με 2 και από 1 γκολ έχουν
οι Σισέ, Γκερέρο, Χριστοδουλόπουλος και Χασάν.
Αναφερόμαστε, πάντα, στην φάση των ομίλων και όχι στα
προκριματικά.

Βέβαια, ο συγκεκριμένος τομέας είναι ένας στον οποίο ο
Θρύλος διακρίνεται συνολικά. Η ομάδα μας έχει μπροστά
της μόνο την Σάλτσμπουργκ, με 40 τελικές προσπάθειες
στον στόχο, έναντι 38 δικών μας (ισοβαθμία με το
μεγαθήριο που λέγεται Τσέλσι).
Το μέλλον έρχεται. Και ανήκει στον Κώστα Φορτούνη και
τον Ολυμπιακό! Η ομάδα μας αξίζει να πάει -και θα πάειακόμη πιο ψηλά στη διοργάνωση και ο ηγέτης με το 7 στην
πλάτη, θα την οδηγήσει εκεί!

Άλλη μία ενδεικτική στατιστική κατηγορία της ηγετικής
παρουσίας του Κώστα Φορτούνη, είναι οι ασίστ! Σε
αντίθεση με μπάσκετ (λόγου) χάρη, όπου οι ασίστ είναι
φαινόμενο σε κάθε επίθεση, στο ποδόσφαιρο δεν είναι
τόσες πολλές, με αποτέλεσμα να έχουν τεράστια αξία,
αφού συνοδεύονται από γκολ. Και τα γκολ δίνουν...
νίκες! Ο Τρικαλινός μέσος είναι και εδώ πρώτος, έχοντας
μετρήσει μέχρι τώρα 2 ασίστ. Τον ακολουθούν οι
Ποντένσε, Καμαρά, Φετφατζίδης (δεν είναι πλέον μέλος
του Θρύλου, καθώς μετακινήθηκε στον Άρη), Κούτρης και
Τσιμίκας, οι οποίοι έχουν από 1 ασίστ.
Κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα στατιστική ανάγνωση
της ηγετικής παρουσίας του Κώστα Φορτούνη, για τον
Ολυμπιακό, στη φάση των ομίλων του Europa League,
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ΘΕΜΑ

Το ποδόσφαιρο είναι... στιγμές
Διαλέξαμε 5 φωτογραφίες, τις οποίες θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά
μας, από τις 13/12/2018 και τον θρίαμβο επί της Μίλαν! Απολαύστε τις!

ATHENS: 4, STADIOU STR., CITY LINK, TEL. 210 3252346 - ATTICA CITY LINK, 9, PANEPISTIMIOU STR., TEL. 211 1802824
MAROUSSI: THE MALL ATHENS, TEL. 210 6300330 - GOLDEN HALL, TEL. 210 6852277 - ATTICA GOLDEN HALL, TEL. 211 1814133
FILOTHEI: 88, KAPODISTRIOU STR., TEL. 210 2703400 PIRAEUS: 101, GR.LABRAKI STR., TEL. 210 4114291
THESSALONIKI: MEDITERRANEAN COSMOS, TEL. 2310 473265 - ATTICA MEDITERRANEAN COSMOS, TEL. 2311 813016
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
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O ANTIΠΑΛΟΣ

ΝΤΙΝΑΜΌ ΚΙΈΒΟΥ

H

ιστορία της Ντιναμό Κιέβου ξεκινάει στις 13 Μαΐου του 1927, όταν κι ανήκε στον
όμιλο των ποδοσφαιρικών σωματείων με την επωνυμία «Ντιναμό». Ο σύλλογος
δεν άργησε ιδιαίτερα να γίνει ανταγωνιστικός και να υψώσει ανάστημα στα μεγαθήρια
της τότε εποχής ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Σπαρτάκ Μόσχας και Ντιναμό Μόσχας.

Το 1936, στο πρώτο σοβιετικό πρωτάθλημα, η Ντιναμό είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.
Μπορεί να μην κατέκτησε τον τίτλο, όμως τερμάτισε στη 2η θέση του βαθμολογικού
πίνακα, ενώ τον αμέσως επόμενο χρόνο στην 3η θέση. Με το ξέσπασμα του Β’ΠΠ, το
πρωτάθλημα διεκόπη κι αρκετοί παίκτες χρειάστηκε να πολεμήσουν στα μέτωπα.
Εκείνη την περίοδο και πιο συγκεκριμένα την 9η Αυγούστου του 1942, έλαβε χώρα
στο Κίεβο και το «ματς του θανάτου», μεταξύ Γερμανών στρατιωτών της Βέρμαχτ
και ντόπιων αρτοποιών – παικτών της Ντιναμό και της Λοκομοτίβ, οι οποίοι είχαν
φτιάξει μια ομάδα με το όνομα «Σταρτ». Με διαιτητή έναν νεαρό των «SS», οι ντόπιοι
επικράτησαν με 5-3, παρά τις απειλές που δέχτηκαν στο ημίχρονο του ματς. Πολλοί
βασανίστηκαν μέχρι θανάτου, άλλοι εκτελέστηκαν κι άλλοι άφησαν την τελευταία τους πνοή σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Πολλά γεγονότα, φυσικά, αμφισβητούνται από νεότερους ιστορικούς, όμως έπειτα από χρόνια, στήθηκε δίπλα από το
γήπεδο της Ζενίτ, ένα άγαλμα, προς τιμήν των αντρών που θυσιάστηκαν, που φέρει την επιγραφή «Η δόξα σας δεν θα
ξεθωριάσει στους αιώνες».
Με το πέρας του πολέμου, η πορεία της Ντιναμό γινόταν ολοένα και πιο ανοδική. Κατά τη δεκαετία του ’60 ο σύλλογος
σάρωνε τα πρωταθλήματα και τα Κύπελλα της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ πρωταγωνίστησε και στην Ευρώπη τη δεκαετία
του 70’ και του ‘80.
Με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ντιναμό αγωνίστηκε στην ουκρανική Πρέμιερ Λιγκ, διατηρώντας ρόλο
πρωταγωνιστή. Λίγα χρόνια αργότερα, όμως, ήρθε η οικονομική κατάρρευση για τον σύλλογο, με τον σκόπελο όμως, να
ξεπερνιέται. Κατά την περσινή σεζόν η ομάδα τερμάτισε στη 2η θέση, πίσω από την Σαχτάρ.
Ως σήμερα, έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων 13 πρωταθλήματα Σοβιετικής Ένωσης, 15 πρωταθλήματα Ουκρανίας, 9 Κύπελλα
Σοβιετικής Ένωσης, 9 Κύπελλα Ουκρανίας, 3 σοβιετικά Σούπερ Καπ και 7 ουκρανικά. Στην τροπαιοθήκη της βρίσκονται
επίσης 2 Κύπελλα Κυπελλούχων (1975 και 1986), καθώς κι ένα ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ.
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Έτος ίδρυσης 1927
Πόλη
Έδρα
Χωρητικότητα Γηπέδου
Πρόεδρος
Προπονητής

1927
Κίεβο
Ολυμπιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ολιμπίσκι
70.050 θέσεων
Ιχόρ Σούρκις
Αλεξαντρ Χάτσκεβιτς

Εγχώριοι τίτλοι

13 πρωταθλήματα Σοβιετικής Ένωσης, 15 πρωταθλήματα Ουκρανίας, 9
Κύπελλα Σοβιετικής Ένωσης, 9 Κύπελλα Ουκρανίας, 3 σοβιετικά Σούπερ
Καπ, 7 ουκρανικά Σούπερ Καπ

Διεθνείς τίτλοι

2 Κύπελλα Κυπελλούχων, 1 ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΆΝΤΡ ΧΆΤΣΚΕΒΙΤΣ

Ο

Αλεξάντρ Χάτσκεβιτς γεννήθηκε στις
19 Οκτωβρίου του 1973 στο Μινσκ της
Λευκορωσίας. Έχει παίξει επαγγελματικά
ποδόσφαιρο και η καριέρα του ξεκίνησε το 1992.
Μεταξύ άλλων, έχει αγωνιστεί στις Ντιναμό Μινσκ,
Ντιναμό Κιέβου, Βέντα Βέντσπιλς, αλλά και στην
κινεζική Τιαντζίν Τεντά. Έχει αγωνιστεί και με τις
εθνικές ομάδες της χώρας του.
Έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα το 2007
και έπειτα αποφάσισε να ασχοληθεί με την
προπονητική, αφού πρώτα είχε ρόλο παίκτηπροπονητή στη Ντιναμό Μινσκ.
Το 2008 καθόταν στον πάγκο της U18 της
Λευκορωσίας, ενώ στη συνέχεια ήταν ο προπονητής
της Βίτσεμπσκ.
Το 2010 ήταν βοηθός προπονητή στον πάγκο της
Ουκρανίας, ενώ για μια 3ετία ήταν στο προπονητικό
επιτελείο της Ντιναμό Κιέβου. Ένα χρόνο αργότερα
ανέλαβε την εθνική ομάδα της Λευκορωσίας, ενώ
από το καλοκαίρι του 2017 βρίσκεται στον πάγκο
της αποψινής
μας αντιπάλου.
Τέλος, ως ποδοσφαιριστής έχει κατακτήσει 5
φορές το πρωτάθλημα Λευκορωσίας με τη Ντιναμό
Μινσκ, ενώ έχει πανηγυρίσει 7 φορές τον τίτλο του
πρωταθλητή Ουκρανίας με την Ντιναμό Κιέβου. Με
τον ουκρανικό σύλλογο έχει κατακτήσει, επίσης, 4
Κύπελλα και 1 Σούπερ Καπ.
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Round of «32»
UEFA Europa League • Round of 32 • Leg 1
14.2.2019 • 19:55 • G.Karaiskakis Stadium

ROUND OF «32»
Olympiacos - Dynamo Kyiv
Galatasaray - Benfica
BATE - Arsenal

Rennes - Betis
Krasnodar - Leverkusen
Slavia Praha - Genk

Celtic - Valencia
Shakhtar Donetsk - Frankfurt
Malmö - Chelsea
Zürich - Napoli
Club Brugge - Salzburg

Plzeň - Dinamo Zagreb
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ALEKSANDR KHATSKEVICH

GOALKEEPERS
1

GEORGIY BUSHCHAN

1

33

ANDREAS GIANNIOTIS

22

71

DENYS BOYKO

YURY LODYGIN

32

72

ARTUR RUDKO

JOSE SÁ

93

LEFTERIS CHOUTESIOTIS

DEFENDERS
OMAR ELABDELLAOUI

14

YASSINE MERIAH

20

KONSTANTINOS TSIMIKAS

21

LEONARDO KOUTRIS

23

RODERICK MIRANDA

25

JAGOS VUKOVIC

26

AVRAAM PAPADOPOULOS

34

VASILIS TOROSIDIS

35

PAPE ABOU CISSE

66

Rapid Wien - Internazionale
Sporting CP - Villarreal

HEAD COACH

PEDRO MARTINS

GOALKEEPERS

Lazio - Sevilla
Fenerbahçe - Zenit

HEAD COACH

MIDFIELDERS
ΜADY CAMARA

4

ANDREAS BOUCHALAKIS

5

BIBARS NATCHO

6

KOSTAS FORTOUNIS

7

THANASIS ANDROUTSOS

8

LAZAROS CHRISTODOULOPOULOS

11

GUILHERME

12

GIORGOS MASOURAS

16

GIL DIAS

31

DANIEL PODENCE

56

DEFENDERS
9

MYKOLA MOROZYUK

16

VITALIY MYKOLENKO

17

SIDCLEY

23

JOSIP PIVARIC

26

MYKYTA BURDA

30

ARTEM SHABANOV

44

TAMAS KÁDÁR

49

DENYS POPOV
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TOMASZ KEDZIORA
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5

SERHIY SYDORCHUK

6

TCHE TCHE

7

BENJAMIN VERBIC

8

VOLODYMYR SHEPELIEV

10

MYKOLA SHAPARENKO

11

VLADYSLAV KALITVINTSEV

15

VIKTOR TSYGANKOV

18

OLEKSANDR ANDRIYEVSKIY

19

DENYS GARMASH

20

VITOR BUENO

29

VITALIY BUYALSKIY

40

HEORHII TSITAISHVILI

45

YEVHENII SMIRNIY

46

AKHMED ALIBEKOV

99

MIKKEL DUELUND

STRIKERS
MIGUEL ÁNGEL GUERRERO

VOLODYMYR MAKHANKOV

STRIKERS
9

41

AHMED HASSAN

18

43

NAZARIY RUSYN

FRANCO SOLDANO

29

89

VLADYSLAV SUPRIAHA

ARTEM BESEDIN

27

