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10/03/1925
Αθλητικός Διευθυντής
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Διεύθυνση Γραφείων
Πλ. Αλεξάνδρας 5,
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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.
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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
Kώστας Φορτούνης
Αβραάμ Παπαδόπουλος
Ομάρ Ελαμπντελαουί
Βασίλης Τοροσίδης
Ανδρέας Μπουχαλάκης
Γκιλιέρμε
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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one 298 Blue and 655 Blue

Η ΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΉΣ

Πέδρο Μαρτίνς
Γεννημένος στις 17/7/1970, ο Pedro Rui da Mota
Vieira Martins ή πιο απλά, Πέδρο Μαρτίνς, είναι ο
άνθρωπος που βρίσκεται στην άκρη του πάγκου του
Ολυμπιακού για δεύτερη διαδοχική σεζόν.
Ανέλαβε τις τύχες των «ερυθρόλευκων» το
καλοκαίρι του 2018, οδηγώντας τους μέχρι τις
32 καλύτερες ομάδες του UEFA Europa League,
ξεπερνώντας τα εμπόδια δύο προκριματικών γύρων
(γ’ προκριματικός, Play-offs) και αφήνοντας εκτός
στη φάση των ομίλων τη Μίλαν. Με κορωνίδα τη νίκη
3-1 επί των Ιταλών στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός
προκρίθηκε στη φάση των «32» της διοργάνωσης.
Τη φετινή σεζόν, ο 49χρονος Πορτογάλος πέτυχε
κάτι μοναδικό, αφού υπό τη δική του καθοδήγηση,
ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα από το
μονοπάτι των μη πρωταθλητών, που εξασφάλισε την
παρουσία της στους ομίλους του UEFA Champions
League, ξεκινώντας το ταξίδι της από τον β’
προκριματικό γύρο. Βικτόρια Πλζεν, Μπασάκσεχιρ
και Κράσνονταρ, υποκλίθηκαν μπροστά στον Θρύλο
και το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται...
Πέρα από την ευρωπαϊκή καταξίωση, κυριότερος
στόχος παραμένει η κατάκτηση του ελληνικού
πρωταθλήματος, όπως και του Κυπέλλου, που θα
σημάνει την ανάκτηση των εγχώριων σκήπτρων.
Πριν από τον Ολυμπιακό, ο Πέδρο Μαρτίνς έχει
καθοδηγήσει έξι ομάδες (União Lamas, Lusitânia,
Espinho, Marítimo, Rio Ave, Vitória Guimarães)
όλες στην Πορτογαλία, ενώ ως ποδοσφαιριστής,
η καριέρα του διήρκεσε 16 χρόνια (1988-2004),
φορώντας μεταξύ άλλων τις φανέλες των Feirense,
Sporting CP και Boavista.

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

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

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

Ιατρός
Επικεφαλής Φυσιοθεραπείας
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Διατροφολόγος
Μασέρ

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

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

ΤΜΉΜΑ SCOUTING
ΦΡΑΝΣΟΥΆ ΜΟΝΤΕΣΤΌ	
ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ
ΣΊΜΟΣ ΧΆΒΟΣ

Επικεφαλής Scouting
Scout
Scout
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Η ΟΜΑΔΑ
ΠΑΙΚΤΕΣ
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16

81

35

34

66

76

José
Sá

Bobby
Allain

Ilias
Karargyris

Konstantinos
Tzolakis

Avraam
Papadopoulos

Vasilis
Torosidis

Pape Abou
Cissé

Bruno
Gaspar

Goalkeeper

Goalkeeper

Goalkeeper

Goalkeeper

Defender

Defender

Defender

Defender

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.92

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.85

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29 IOYNIOY 2002
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.85

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2002
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.93

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1985
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.83

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΥΨΟΣ: 1.97

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.77
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44

21

14

24
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Rúben
Semedo

Omar
Elabdellaoui

Konstantinos
Tsimikas

Ousseynou
Ba

Apostolos
Martinis

Hilal
Soudani

Μady
Camara

Andreas
Bouchalakis

Defender

Defender

Defender

Defender

Defender

Midfielder

Midfielder

Midfielder

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 4 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ
ΥΨΟΣ: 1.94

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.77

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 ΜΑΙΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΣΕΝΕΓΆΛΗ
ΥΨΟΣ: 1.92

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2001
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΆΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.77

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 1987
ΧΩΡΑ: ΑΛΓΕΡΊΑ
ΥΨΟΣ: 1.77

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΓΟΥΙΝΕΑ
ΥΨΟΣ: 1.80

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.88
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Η ΟΜΑΔΑ
ΠΑΙΚΤΕΣ

7

57

18

77

97

90

Kostas
Fortounis

Guilherme

Emre
Mor

Bruno
Felipe

Giorgos
Xenitidis

Lazaros
Vasilis
Christodoulopouloς Sourlis

Lazar
Randjelovic

Midfielder

Midfielder

Midfielder

Midfielder

Midfielder

Midfielder

Midfielder

Midfielder

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.80

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.79

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 24 ΙΟΥΛΙΟΥ1997
ΧΩΡΑ: ΤΟΥΡΚΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.69

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 26 ΜΑΐΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΊΑ
ΥΨΟΣ: 1.78

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 1999
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.83

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.82

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΣΕΡΒΊΑ
ΥΨΟΣ: 1.77
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8

28

26

22

99
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Giorgos
Masouras

Maximiliano
Lovera

Cafú

Mathieu
Valbuena

Youssef
El Arabi

Ahmed
Hassan

Midfielder

Midfielder

Midfielder

Midfielder

Striker

Striker

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: EΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.82

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 1999
ΧΩΡΑ: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΥΨΟΣ: 1.70

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.85

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 1984
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΊΑ
ΥΨΟΣ: 1.65

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 1987
ΧΩΡΑ: ΜΑΡΌΚΟ
ΥΨΟΣ: 1.82

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΨΟΣ: 1.91
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
The #FootballPeople weeks are designed to tackle discrimination within
European football, raising awareness and helping to bring about positive
change. Organised by UEFA’s social responsibility partner the Fare network,
the campaign takes place from 10 until 24 October 2019, and offers
supporters, clubs, and communities across Europe the chance to get involved
and add their voice to the movement.

“The #FootballPeople weeks are a crucial focal
point of the fight against racism, discrimination
and intolerance in football.
Thousands of people are involved each year –
and UEFA is a committed partner, using
its high-profile competitions as a platform
to spread key messages.
Let’s
tive. Pantone 298 Blue
and 655all
Blue celebrate diversity and inclusion in the
beautiful game!”
UEFA PRESIDENT
ALEKSANDER ČEFERIN

«Με τον 12ο παίκτη
στο πλευρό μας για την πρόκριση»

“There is no place in football for
discrimination. The #FootballPeople weeks
give the European football community
the perfect opportunity to send out a
strong and united message supporting
inclusion and diversity.
Together, we can bring about change –
and ensure that any form of discrimination
is a thing of the past.”
FARE EXECUTIVE DIRECTOR
PIARA POWAR

O

Ομάρ Ελαμπντελαουί αποτελεί βασικό και
αναντικατάστατο μέλος του Ολυμπιακού τη φετινή
περίοδο και όχι μόνο. Ο Νορβηγός διανύει την έκτη του
σεζόν στην ομάδα και γνωρίζει πολύ καλά τι χρειάζεται
να έχει ο Θρύλος για να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στους
«32» του UEFA Europa League. Οι 42 του συμμετοχές στις

ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την ερυθρόλευκη φανέλα
όχι μόνο τον φέρνουν στην πρώτη δεκάδα της σχετικής
λίστας στην ιστορία του συλλόγου, αλλά φανερώνουν και
την πλούσια εμπειρία που διαθέτει από παιχνίδια υψηλού
επιπέδου.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Με τον 12ο παίκτη στο πλευρό του ο
Ολυμπιακός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα
απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο,
όπως δηλώνει ο εκ των αρχηγών του
Θρύλου. Η Άρσεναλ αποτελεί μία δύσκολη
κλήρωση, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» αν
ακολουθήσουν το πλάνο του προπονητή
τους και αγωνιστούν με πάθος και πίστη,
μπορούν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των
«κανονιέρηδων». Όλα αυτά και ακόμα
περισσότερα αποτυπώνονται καθαρά στις
δηλώσεις του Ομάρ Ελαμπντελαουί.

Μία ομολογουμένως δύσκολη κλήρωση
για τον Ολυμπιακό, ωστόσο η ομάδα φέτος
έχει δείξει απέναντι στις μεγάλες ομάδες ότι
μπορεί και τα πηγαίνει καλά.
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«Η Άρσεναλ είναι και θα είναι πάντα δύσκολη
κλήρωση αλλά εμείς ως ομάδα αντιμετωπίζουμε
κάθε αγώνα ως εξίσου σημαντικό ανεξάρτητα
ποιος είναι αντίπαλός μας. Με αυτή την έννοια ο
συγκεκριμένος αγώνας δεν διαφέρει για όλους
μας στο σύλλογο. Έχουμε επίσης δείξει σε όλα
τα παιχνίδια του UEFA Champions League ότι,
όταν βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση μπορούμε
να είμαστε ανταγωνιστικοί με οποιονδήποτε
αντίπαλο. Είμαι σίγουρος ότι σήμερα θα
παρουσιαστούμε όπως ακριβώς αρμόζει στην
περίσταση και θα κατακτήσουμε το θετικό
αποτέλεσμα που αναζητούμε».
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Είχες αγωνιστεί το 2015 στη νίκη του
Ολυμπιακού στην έδρα της Άρσεναλ.
Πιστεύεις ότι μπορεί να επαναλάβει η ομάδα
αυτήν την επιτυχία;
«Απολύτως, είμαι βέβαιος ότι τα παιδιά θα κάνουν
μια αξιόλογη προσπάθεια. Η ομάδα μας είναι
έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε αντίπαλο
και η αυτοπεποίθησή μας είναι ισχυρή. Προφανώς
αντιμετωπίζοντας μια τεράστια ομάδα όπως η
Άρσεναλ θα έχουμε δυσκολίες αλλά είμαστε
έτοιμοι και το πιστεύουμε. Εξάλλου δείξαμε
με τις εμφανίσεις μας στους ομίλους του UEFA
Champions League πως κοιτάζουμε στα μάτια
όλους τους αντιπάλους, όσο μεγάλο όνομα και αν
έχουν».
Τι θα πρέπει να έχει σήμερα ο Ολυμπιακός
για να κατακτήσει τη νίκη απέναντι στην
ομάδα του Μίκαελ Αρτέτα;
«Ομαδική προσπάθεια, να επιμείνουμε στο
πλάνο του παιχνιδιού και να παίξουμε το
παιχνίδι μας στο έπακρο. Να πάμε δυνατά σε
κάθε φάση, να διεκδικήσουμε κάθε χαμένη
μπαλιά και να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία
που θα μας παρουσιαστεί για να σκοράρουμε.
Αν ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη μας και
πραγματοποιήσουμε τα παραπάνω, τότε θα βγούμε
εμείς νικητές από αυτή τη μονομαχία».
Σε αυτά τα ματς πόσο σημαντικό ρόλο παίζει
ο κόσμος;
«Η παρουσία των οπαδών σημαίνει τα πάντα σε
τέτοια παιχνίδια. Είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε
ξανά την υποστήριξη των καταπληκτικών μας
φιλάθλων. Ο κόσμος μας θα είναι ο 12ος μας
παίκτης στο γήπεδο, όπως σε όλα τα παιχνίδια
που έχουμε δώσει. Η ενέργεια και η δύναμη
που μας δίνουν οι φίλαθλοί μας στο «Γεώργιος
Καραϊσκάκης» είναι ο λόγος για τον οποίο είναι
δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να έρθει και να
μας αντιμετωπίσει στο κάστρο μας!»
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Το πάνω χέρι απέναντι
στην Άρσεναλ
και η Άρσεναλ θα συναντηθούν για πέμπτη φορά με γηπεδούχους τους Πειραιώτες, με την ιστορία των
ΟΟλυμπιακός
προηγούμενων αναμετρήσεων να έχει βαφτεί «ερυθρόλευκη»!
Αξίζει να σημειωθεί, πως η αποψινή θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες θα παίξουν στο πλαίσιο του
UEFA Europa League, αφού και οι τέσσερις προηγούμενες ήταν για τους ομίλους του UEFA Champions League.
Ο Ολυμπιακός μετρά τρεις νίκες έναντι μόλις μίας των «κανονιέρηδων» στα παιχνίδια στο Φάληρο, με την αρχή να
γίνεται τον Δεκέμβριο του 2009.

Ολυμπιακός - Άρσεναλ: 1-0 (09/12/2009)
Τελευταία αγωνιστική των ομίλων του UEFA Champions League και ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη απέναντι
στην Άρσεναλ, προκειμένου να είναι σίγουρος πως θα συνεχίσει στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Οι
«ερυθρόλευκοι» διατηρούν το μηδέν στην εστία τους απέναντι στην ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ με το πολυπόθητο
γκολ να έρχεται στο 47’, από τον Βραζιλιάνο μπακ Λεονάρντο! Το 1-0 μένει μέχρι το φινάλε και δίνει στους Πειραιώτες
τη δεύτερη θέση του γκρουπ και την πρόκριση με 10 πόντους, πάνω από Σταντάρ Λιέγης και Άλκμααρ.

Ολυμπιακός - Άρσεναλ: 3-1 (06/12/2011)
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Η συνάντηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, προέκυψε να ψάχνει ξανά το τρίποντο την τελευταία αγωνιστική, με τον
Ολυμπιακό να ψάχνει και πάλι το τρίποντο, προκειμένου να διασφαλίσει την τρίτη θέση αλλά και να κυνηγήσει τη
δεύτερη και την πρόκριση. Ο Θρύλος μπαίνει πολύ δυνατά στο ματς και μόλις στο 16’ προηγείται με τον Ράφικ Τζιμπούρ
(1-0)! Το ημίχρονο θα ολοκληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο, αφού στο 36’ ο Φουστέρ θα γράψει το 2-0. Οι Λονδρέζοι
θα απαντήσουν με τον Μπεναγιούν στο 57ο λεπτό για να μειώσουν σε 2-1, ωστόσο εν μέσω αποθέωσης, ο Φρανσουά
Μοντεστό θα τελειώσει την υπόθεση «νίκη» ένα λεπτό πριν τα 90’, για το τελικό 3-1! Ο Ολυμπιακός θα τερματίσει εν
τέλει τρίτος και θα συνεχίσει στο Europa League, συγκεντρώνοντας 9 βαθμούς, αφού η ήττα της Ντόρτμουντ με 2-3 στη
Γερμανία από τη Μαρσέιγ, θα στείλει τους Γάλλους δεύτερους.
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Ολυμπιακός - Άρσεναλ: 2-1 (04/12/2012)
Τρίτη συνάντηση στον Πειραιά και τρίτη νίκη για τον Ολυμπιακό! Το ματς διεξάγεται ξανά στην τελευταία «στροφή» των
ομίλων, ωστόσο αυτή τη φορά τα πάντα έχουν κριθεί πριν από την τελευταία αγωνιστική, με τον Θρύλο να γνωρίζει από
πριν τη θέση του (τρίτος) σε όμιλο που συμπλήρωναν οι Σάλκε και Μονπελιέ. Οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν για το γόητρο
και την ιστορία τους μπροστά στον κόσμο τους και παίρνουν ακόμα ένα τρίποντο κόντρα στους «κανονιέρηδες», αυτή τη
φορά μάλιστα με ανατροπή. Ο Ροσίτσκι στο 38’ βάζει τους φιλοξενούμενους οδηγούς στο σκορ, αλλά τα πάντα αλλάζουν
μέσα σε δέκα λεπτά. Ο Γιάννης Μανιάτης στο 64ο λεπτό ισοφαρίζει σε 1-1 και στο 73’ έρχεται ο Κώστας Μήτρογλου,
δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο χορτάρι, για να κάνει το 2-1 και να δώσει τη νίκη στον Θρύλο!

Ολυμπιακός - Άρσεναλ: 0-3 (09/12/2015)
Για ακόμα μία φορά, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Άρσεναλ στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων, με τις Μπάγερν
Μονάχου και Ντιναμό Ζάγκρεμπ να είναι οι άλλες δύο ομάδες του γκρουπ. Μετά το ιστορικό «διπλό» στο Λονδίνο (2-3)
στον Θρύλο αρκεί ακόμα και ήττα (με σκορ 0-1) για να πανηγυρίσει την πρόκριση στους 16 της κορυφαίας διασυλλογικής
διοργάνωσης, ωστόσο το ματς δεν εξελίσσεται όπως το έχουν σχεδιάσει οι Πειραιώτες. Ο Ζιρού αναδεικνύεται σε μεγάλο
πρωταγωνιστή και με χατ τρικ (29’, 49’, 67’ πεν.) διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.
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Παιχνίδια

Σκορ

Ημερομηνία

Ολυμπιακός-Άρσεναλ

1-0

09/12/2009

Ολυμπιακός-Άρσεναλ

3-1

06/12/2011

Ολυμπιακός-Άρσεναλ

2-1

04/12/2012

Ολυμπιακός-Άρσεναλ

0-3

09/12/2015
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Οι μετρ των ευρωπαϊκών βραδιών

ώστας Φορτούνης και Ομάρ Ελαμπντελαουί
K
ανεβαίνουν όλο και ψηλότερα στις λίστες με τους
recordmen του Θρύλου και στα δύο παιχνίδια με την
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για τις 32 καλύτερες ομάδες του UEFA Europa League,
ο Νορβηγός αμυντικός και αρχηγός του Ολυμπιακού,
έγραφε την 42η συμμετοχή του στα ευρωπαϊκά παιχνίδια
Άρσεναλ, θα έχουν την ευκαιρία να μπουν ακόμα πιο βαθιά των Πειραιωτών, φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον...
στην ιστορία του Ολυμπιακού...
έτερο αρχηγό, Κώστα Φορτούνη που ήταν εκτός λόγω
τραυματισμού.
Στον αγώναι με τον Ερυθρό Αστέρα στο Φάληρο, όπου
οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη και μαζί την πρόκριση
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Μετά από το συγκεκριμένο ματς, οι δυο τους
συμπληρώνουν το Τop 10 παικτών του Ολυμπιακού
στη συγκεκριμένη λίστα και εφόσον αγωνιστούν και
στα δύο παιχνίδια με τους Λονδρέζους, θα ανέβουν
στις 44 εμφανίσεις με την ερυθρόλευκη φανέλα,
«πιάνοντας» στην 7η θέση τους Ιεροκλή Στολτίδη και
Κώστα Μήτρογλου!
Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς
με 83 ευρωπαϊκές συμμετοχές, με την πρώτη τριάδα
να ολοκληρώνεται από τους Γιώργο Ανατολάκη (61)
και Αντώνη Νικοπολίδη (64). Ο Βασίλης Τοροσίδης,
βρίσκεται ψηλότερα στη λίστα (6ος με 45 συμμετοχές)
από τους παίκτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο
ρόστερ του Ολυμπιακού.
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Το Top 10
Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς

83

Γιώργος Ανατολάκης

61

Αντώνης Νικοπολίδης

54

Κυριάκος Καραταΐδης

52

Δημήτρης Μαυρογενίδης

48

Βασίλης Τοροσίδης

45

Ιεροκλής Στολτίδης

44

Κώστας Μήτρογλου

44

Κώστας Φορτούνης

42

Ομάρ Ελαμπντελαουί

42
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O ANTIΠΑΛΟΣ

ΑΡΣΕΝΑΛ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΜΊΚΑΕΛ ΑΡΤΈΤΑ

H

Άρσεναλ είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Αγγλία με σπουδαία ιστορία
και πολλούς τίτλους. Ιδρύθηκε το 1886 από εργάτες του τοπικού Βασιλικού
Οπλοστασίου (Royal Arsenal) με το πρώτο της έμβλημα να απεικονίζει τρία κανόνια.
Από εκεί πήρε και το ψευδώνυμο που τη συνοδεύει, «κανονιέρηδες». Το 1913 ο τότε
ιδιοκτήτης του συλλόγου Χένρι Νόρις πήρε τη γενναία απόφαση να μετακομίσει η
ομάδα από το Γούλιτς του νοτιοανατολικού Λονδίνου στο Χάιμπουρι. Από το 2006
την Άρσεναλ στεγάζει το νέο υπερσύγχρονο στάδιό της που κατασκευάστηκε μερικές
εκατοντάδες μέτρα μακριά από την ιστορική έδρα της, το Χάιμπουρι.
Οι «κανονιέρηδες» το 1919 ανέβηκαν στην πρώτη τη τάξει κατηγορία και από τότε
μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβιβαστεί ποτέ, κατέχοντας το ρεκόρ της πιο μακροχρόνιας
συμμετοχής στην Α΄ κατηγορία της Αγγλίας για 92 διαδοχικές σεζόν.

Είναι η ομάδα που βρίσκεται πίσω από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (20) και τη Λίβερπουλ (18) στις περισσότερες
κατακτήσεις πρωταθλήματος. Μόνο οι τρεις τους έχουν διψήφιο αριθμό πρωταθλημάτων, με την Άρσεναλ να υπολείπεται
πέντε κατακτήσεις από τη δεύτερη Λίβερπουλ και επτά από τη Γιουνάιτεντ. Τελευταία φορά που πανηγύρισε τον τίτλο
της Premier League ήταν τη σεζόν 2003-04.
Εκτός από 13 πρωταθλήματα η Άρσεναλ έχει άλλα τόσα Κύπελλα Αγγλίας, ενώ έχει φτάσει δύο φορές στην κατάκτηση
του Λιγκ Καπ και 15 του Σούπερ Καπ. Ωστόσο, δεν έχει μόνο εγχώριες διακρίσεις. Το 1994 κατέκτησε το Κύπελλο
Κυπελλούχων και το 1970 το Κύπελλο Εκθέσεων. Επίσης, έχει πάρει μέρος και σε άλλους πέντε ευρωπαϊκούς τελικούς,
βγαίνοντας χαμένη. Μία φορά στο UEFA Champions League (2006), δύο στο Κύπελλο Κυπελλούχων (1980, 1995),
μία στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ (2000) και μία στο Europa League, την περσινή σεζόν, όπου ηττήθηκε από την Τσέλσι με 4-1.

Ο

Μίκαελ Αρτέτα ξεκίνησε τη σεζόν ως βοηθός προπονητή
του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο τον
Δεκέμβριο έκανε το μεγάλο βήμα και ανέλαβε τα ηνία της
Άρσεναλ. Οι «Κανονιέρηδες» έλυσαν τη συνεργασία τους
με τον Ουνάι Έμερι και στράφηκαν στη λύση του Ισπανού,
ο οποίος γνωρίζει καλά τα αποδυτήρια της ομάδας.
Ο 37χρονος από το 2011 έως το 2016 φόρεσε τη φανέλα
της Άρσεναλ, έχοντας 150 συμμετοχές και 16 γκολ.

24

Είναι η ομάδα, στην οποία «ολοκλήρωσε» τη σπουδαία
καριέρα που πραγματοποίησε ως ποδοσφαιριστής,
ενώ τις τελευταίες δύο σεζόν ήταν ο αρχηγός των
«κανονιέρηδων». Όταν «κρέμασε» τα παπούτσια του τον
ήθελε ο Αρσέν Βενγκέρ για να τον εντάξει στο επιτελείο
του, ωστόσο ο ίδιος προτίμησε να θητεύσει δίπλα στον
συμπατριώτη του, Πεπ Γκουαρδιόλα. Στη Μάντσεστερ Σίτι
έμεινε για τρία χρόνια και έφυγε στις 20 Δεκεμβρίου για να
καθίσει στην άκρη του πάγκου της Άρσεναλ.
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ROUND OF 32
UEFA Europa League • Round of 32 • 1st leg
20.2.2020 • 22:00 • G.Karaiskakis Stadium

Τα ζευγάρια της φάσης των 32
του UEFA EUROPA LEAGUE

Wolves (ENG) vs Espanyol (ESP)
Sporting CP (POR) vs İstanbul Başakşehir (TUR)
Getafe (ESP) vs Ajax (NED)
Bayer Leverkusen (GER) vs Porto (POR)

CFR Cluj (ROU) vs Sevilla (ESP)
Olympiacos (GRE) vs Arsenal (ENG)
AZ Alkmaar (NED) vs LASK (AUT)

Eintracht Frankfurt (GER) vs Salzburg (AUT)
Shakhtar Donetsk (UKR) vs Benfica (POR)
Wolfsburg (GER) vs Malmö (SWE)
Roma (ITA) vs Gent (BEL)
Rangers (SCO) vs Braga (POR)

MIKEL ARTETA

GOALKEEPERS
1

BOBBY ALLAIN
ILIAS KARARGYRIS

44

KONSTANTINOS TZOLAKIS

81

26

DEFENDERS
RUBEN SEMEDO

BERND LENO
EMILIANO MARTINEZ

33

MATT MACEY

63

JAMES HILLSON

3

OMAR ELABDELLAOUI

14

KONSTANTINOS TSIMIKAS

21

OUSSEYNOU BA

24

AVRAAM PAPADOPOULOS

34

2

VASILIS TOROSIDIS

35

3

KIERAN TIERNEY

PAPE ABOU CISSE

66

5

SOKRATIS PAPASTATHOPOULOS

BRUNO GASPAR

76

15

AINSLEY MAITLAND-NILES

APOSTOLOS MARTINIS

88

16

ROB HOLDING

MIDFIELDERS

DEFENDERS
HECTOR BELLERIN

17

CEDRIC

20

SHKODRAN MUSTAFI

HILAL SOUDANI

2

21

CALUM CHAMBERS

MADY CAMARA

4

22

PABLO MARI

ANDREAS BOUCHALAKIS

5

23

DAVID LUIZ

KOSTAS FORTOUNIS

7

GUILHERME

8

EMRE MOR

10

BRUNO FELIPE

18

GIORGOS MASOURAS

19

8

MAXIMILIANO LOVERA

22

10

MESUT OZIL

CAFU

26

11

LUCAS TORREIRA

MATHIEU VALBUENA

28

29

MATTEO GUENDOUZI

GIORGOS XENITIDIS

57

34

GRANIT XHAKA

LAZAROS CHRISTODOULOPOULOS

77

VASILIS SOURLIS

90

LAZAR RANDJELOVIC

97

STRIKERS

26

GOALKEEPERS

16
1

Club Brugge (BEL) vs Manchester United (ENG)
Ludogorets (BUL) vs Internazionale Milano (ITA)

HEAD COACH

PEDRO MARTINS

JOSÉ SÁ

Copenhagen (DEN) vs Celtic (SCO)
APOEL (CYP) vs Basel (SUI)

HEAD COACH

MIDFIELDERS
DANI CEBALLOS

STRIKERS
9

ALEXANDRE LACAZETTE

YOUSSEF EL-ARABI

11

14

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG

AHMED HASSAN

99

19

NICOLAS PEPE

27

