OLYMPIACOS FC
M A T C H P R O G R A M M E

OLYMPIACOS FC
VS

WOLVES
Thursday 12.3.2020

ROUND OF 16
1st leg • Kick off time: 22.00

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ημερομηνία ίδρυσης
10/03/1925
Αθλητικός Διευθυντής
Κριστιάν Καρεμπέ
Διεύθυνση Γραφείων
Πλ. Αλεξάνδρας 5,
Λιμένας Ζέας, 185 34, Πειραιάς
Τηλ.: 210 41.43000

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

1

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

88

2

5

4

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
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28

18

57

90

77

Kostas
Fortounis

Guilherme

Emre
Mor

Bruno
Felipe

Mathieu
Valbuena

Giorgos
Xenitidis

Vasilis
Lazaros
Christodoulopouloς Sourlis

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: 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 1984
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΊΑ
ΥΨΟΣ: 1.65

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
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19

8

10

8

26

22

27

55

99

Giorgos
Masouras

Maximiliano
Lovera

Cafú

Christos
Liatsos

Lazar
Randjelovic

Youssef
El Arabi

Emiliano
Bullari

Ahmed
Hassan

Midfielder

Midfielder

Midfielder

Midfielder

Midfielder

Striker

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: 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003
ΧΩΡΑ: EΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.78

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

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001
ΧΩΡΑ: ΑΛΒΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.92

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΨΟΣ: 1.91
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ΘΕΜΑ
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

Το δεύτερό του σπίτι

“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

H

Αγγλία είναι μία χώρα που αγαπάει ιδιαίτερα
τον Ολυμπιακό, καθώς ούτε λίγο, ούτε πολύ οι
«ερυθρόλευκοι» έχουν ταξιδέψει εκεί 7 φορές την
τελευταία δεκαετία. Μπορούμε να πούμε πως είναι
ιδιαίτερα αγαπητή και στον κ. Πέδρο Μαρτίνς, αφού ο

Πορτογάλος τεχνικός από την ημέρα που ανέλαβε τα ηνία
του Θρύλου έχει αντιμετωπίσει τρεις ομάδες από το Νησί.
Σήμερα το βράδυ στη λίστα του θα προστεθεί και η Γουλβς
του… δικού μας Ντάνιελ Ποντένσε.
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ΘΕΜΑ

Από το 1965 μέχρι το 2009 ο Ολυμπιακός είχε βρει
μπροστά του 18 φορές αγγλική ομάδα με το πρόσημο
να είναι αρνητικό. Μόλις τρεις νίκες και άλλες τόσες
ισοπαλίες ήταν ο θετικός απολογισμός, ενώ οι
επισκέψεις στο Νησί συνοδεύονταν μόνο με ήττες.
Τα πράγματα όχι μόνο βελτιώθηκαν την τελευταία
δεκαετία, αλλά δείχνουν πως το πρόσημο έχει αλλάξει.
Στην τρέχουσα δεκαετία ο Θρύλος έχει αναμετρηθεί με
Άγγλους 14 φορές έχοντας 6 νίκες, 2 ισοπαλίες και 6
ήττες. Από το 2011 μέχρι τώρα η Άρσεναλ αποτέλεσε
σχεδόν τον… μόνιμο αντίπαλο του Ολυμπιακού από
την Αγγλία, αφού την έχει αντιμετωπίσει οκτώ φορές.
Μάλιστα οι δύο νίκες που έχει στο Νησί ο Θρύλος είναι
απέναντι στους «Κανονιέρηδες». Η μία το 2015 με 3-2
και η άλλη πριν λίγες μέρες στην ιστορική πρόκριση
με το γκολ του Ελ Αραμπί στα τελευταία λεπτά της
παράτασης. Επίσης, το τρίτο θετικό αποτέλεσμα στην
Αγγλία οι «ερυθρόλευκοι» το κατέκτησαν και πάλι με
τον κ. Πέδρο Μαρτίνς στον πάγκο τους.
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ΘΕΜΑ
Ήταν τον Αύγουστο του 2018 κόντρα στην Μπέρνλι με 1-1,
σφραγίζοντας με αυτό το αποτέλεσμα την πρόκριση στους
ομίλους του UEFA Europa League, καθώς είχε προηγηθεί η
νίκη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με 3-1. Η Τότεναμ στην
αρχή της σεζόν στους ομίλους του UEFA Champions League
και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2014 για τους «16» της
κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι οι άλλες δύο
αγγλικές ομάδες που έχει βρει στο δρόμο του ο Θρύλος τα
τελευταία χρόνια.
Με τον κ. Πέδρο Μαρτίνς στον πάγκο του ο Ολυμπιακός έχει
μόλις δύο ήττες σε έξι παιχνίδια και μετράει δύο προκρίσεις.
Ο Πορτογάλος τεχνικός είναι έτοιμος για ακόμα μία…
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Τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού με αγγλικές ομάδες
την τελευταία δεκαετία:
27/02/20

UEL Άρσεναλ - Ολυμπιακός

1-2

20/02/20

UEL Ολυμπιακός - Άρσεναλ

0-1

26/11/19

UCL Τότεναμ - Ολυμπιακός

4-2

18/09/19

UCL Ολυμπιακός - Τότεναμ

2-2

30/08/18

UEL Μπέρνλι - Ολυμπιακός

1-1

23/08/18

UEL Ολυμπιακός - Μπέρνλι

3-1

09/12/15

UCL Ολυμπιακός - Άρσεναλ

0-3

29/09/15

UCL Άρσεναλ - Ολυμπιακός

2-3

19/03/14

UCL Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ολυμπιακός

3-0

25/02/14

UCL Ολυμπιακός - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

2-0

04/12/12

UCL Ολυμπιακός - Άρσεναλ

2-1

03/10/12

UCL Άρσεναλ - Ολυμπιακός

3-1

06/12/11

UCL Ολυμπιακός - Άρσεναλ

3-1

28/09/11

UCL Άρσεναλ - Ολυμπιακός

2-1
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μπα: «Δεν υπάρχει ταβάνι
για τον Ολυμπιακό»

μεταγραφή του Ουσεϊνού Μπα προστίθεται στη μεγάλη λίστα των σημαντικών επενδύσεων του Ολυμπιακού.
Η
Διότι λίγους μήνες μετά την απόκτησή του, μπορούμε να μιλάμε με σιγουριά για ακόμα ένα... λαβράκι που...
ψάρεψε από την παγκόσμια αγορά το τμήμα scouting του συλλόγου. Ο 24χρονος αμυντικός με δουλειά και συνέπεια
κατάφερε να «κερδίσει» την εμπιστοσύνη του κ. Πέδρο Μαρτίνς και πλέον αποτελεί ένα από τα βασικά γρανάζια της
καλοκουρδισμένης μηχανής του Θρύλου.
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Οι εμφανίσεις του κόντρα στην Άρσεναλ μαγνήτισαν τα βλέμματα όλου του κόσμου. Παρ’ όλο το νεαρό της ηλικίας του
βγάζει σιγουριά στο παιχνίδι του βοηθώντας την ομάδα του στα κρίσιμα παιχνίδια. Ο ίδιος παραμένει προσγειωμένος
και θεωρεί πως με πολλή δουλειά θα μπορέσει να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Ποια είναι αυτά τα όνειρα; Να
κατακτήσει το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και να γιατί όχι να φτάσει μέχρι τον τελικό του UEFA Europa League με τον
Ολυμπιακό.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο Ουσεϊνού Μπα δεν ξεχνάει τη βοήθεια του Παπέ
Σισέ και του Μαντί Καμαρά, ενώ υποστηρίζει πως
δεν υπάρχει ταβάνι για αυτόν τον Ολυμπιακό.
Όταν υπέγραφες στον Ολυμπιακό περίμενες πως θα ζήσεις τέτοιες
στιγμές στην πρώτη σου κιόλας χρονιά;
«Όταν υπέγραφα ήξερα ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο κλαμπ που παίζει
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κάθε χρόνο. Έκανα λοιπόν ένα μεγάλο βήμα.
Ήρθα από μία ομάδα της Ligue 2, κανένας δεν με ήξερε. Ήρθα με στόχους,
να με γνωρίσουν και να παίξω παιχνίδια το συντομότερο δυνατό .Δεν έγινε
έτσι και συνέχισα να δουλεύω. Στο ποδόσφαιρο πάντα βρίσκεις την ευκαιρία
σου και όταν τη βρήκα πήρα μέρος στο UEFA Europa League. Είμαι πολύ
χαρούμενος για μένα, έχω μεγάλο κίνητρο και θα συνεχίσω να δουλεύω
σκληρά για το υπόλοιπο της καριέρας μου χωρίς να βάζω όρια».

Στην αρχή της σεζόν δεν είχες πολλά παιχνίδια, νιώθεις πως «άρπαξες
από τα μαλλιά» την ευκαιρία που σου έδωσε ο προπονητής σου;
«Είναι αλήθεια ότι στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου δεν έπαιζα πολύ,
όμως βρήκα μια οικογένεια. Βρήκα εξαιρετικούς συμπαίκτες, οι οποίοι
έκαναν καλή δουλειά στο γήπεδο. Όταν ήρθα δεν με ήξερε κανένας, έπρεπε
να δουλέψω για να δείξω στον προπονητή και στους συμπαίκτες μου ότι έχω
αρκετά καλό επίπεδο για να παίξω σ’ αυτή την ομάδα. Χρειάστηκα λοιπόν
χρόνο, δούλεψα πολύ με τον κ. Χρήστο Μουρίκη και τον προπονητή για
να αποκτήσω περισσότερη αυτοπεποίθηση. Κάθε φορά ο προπονητής μου
έδειχνε όλο και περισσότερο εμπιστοσύνη. Του έδειξα και εγώ από τη μεριά
μου ότι μπορεί να με υπολογίζει σε οποιοδήποτε ματς και οποιαδήποτε
στιγμή. Αυτόν τον καιρό ο προπονητής με εμπιστεύεται και με χρησιμοποιεί
στα παιχνίδια. Είμαι χαρούμενος γι’ αυτό και θα συνεχίσω να προσφέρω ό,τι
έχω για να μπορέσει η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Θα συνεχίσω να
προσπαθώ να τα δίνω όλα μέχρι να γίνουμε πρωταθλητές».
Από τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας σε λίγους μήνες βρέθηκες
να αγωνίζεσαι στους «16» του Europa League. Τα όνειρα γίνονται
πραγματικότητα τελικά;
«Είναι ένα τεράστιο όνειρο για εμένα, γιατί προέρχομαι από μία ομάδα της
γαλλικής Ligue 2 και τώρα είμαι στους «16» του UEFA Europa League.
Βοηθάω τον Ολυμπιακό και αυτό μου δίνει κίνητρο για να δουλεύω
πολύ, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτό που συμβαίνει
τους τελευταίους μήνες είναι τεράστιο για μένα, αυτό σημαίνει πως το
ποδόσφαιρο κινείται γρήγορα και δεν υπάρχουν όρια. Αυτό είναι το μυστικό,
να προσπαθείς πολύ πολύ πολύ πολύ σκληρά».
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Υπάρχει κάποιος που να σε έχει βοηθήσει περισσότερο από όλους στους πρώτους μήνες στην Ελλάδα και τον
Ολυμπιακό;
«Όταν ήρθα στην Ελλάδα δεν ήξερα κανέναν εκτός από τον Σισέ και τον Καμάρα, αλλά και οι δύο απουσίαζαν με τις
εθνικές ομάδες της χώρας τους. Ήμουν μόνος, αλλά είχα το μάνατζερ μου, τον Πιερ Ισά, ο οποίος με στήριξε μαζί με
την οικογένειά του. Με βοηθήσαν αρκετά και με στήριξαν για να μείνω στην Ελλάδα. Στη συνέχεια είχα τον Παπέ και
τον Μαντί. Ο Σισέ μου τηλεφωνούσε κάθε μέρα για να με συμβουλεύει, να μου μιλάει και να με ρωτάει πως είμαι. Με
βοηθούσε πολύ να προσαρμοστώ όπως και ο Πιερ Ισά. Και οι δύο ήταν ακούραστα δίπλα μου και έτσι ειλικρινά δεν είχα
κανένα πρόβλημα να προσαρμοστώ. Είχα πάντα ανθρώπους της ομάδας δίπλα μου από την πρώτη μέρα που ήρθα».
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Υπάρχει ταβάνι για τον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν; Μέχρι που μπορεί να φτάσει στην Ευρώπη;
«Όχι δεν υπάρχει ταβάνι. Θα κυνηγήσουμε όλους τους στόχους μας, το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και θα πάμε όσο πιο
μακριά μπορούμε στο UEFA Europa League. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό και όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι, είναι
εδώ και δεν υπάρχουν όρια σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε».
Ποιο είναι το ποδοσφαιρικό σου όνειρο, οι προσωπικοί σου στόχοι;
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«Όνειρο και στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό να πετύχει τους στόχους του. Όπως είπα και
πριν θέλουμε στο τέλος της σεζόν να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα, το Kύπελλο και να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται
στο UEFA Europa League. Γιατί να μην κερδίσουμε επίσης και το UEFA Europa League; Όλα είναι δυνατά στο ποδόσφαιρο.
Αυτός είναι ο στόχος και το όνειρό μου αυτή την περίοδο. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον».
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O ANTIΠΑΛΟΣ

ΓΟΥΛΒΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΝΟΎΝΟ ΕΣΠΊΡΙΤΟ ΣΆΝΤΟ

H

Wolverhampton Wanderers ή πιο απλά Wolves, είναι ένα από τα παλιότερα
ποδοσφαιρικά κλαμπ στην Αγγλία και στον κόσμο, με έτος ίδρυσης το 1877.
Εδρεύει στα West Midlands (Wolverhampton) και σπίτι της είναι το «Molineaux»
(χωρητικότητας 32.000 θέσεων).
Παρότι βρίσκεται πολλά χρόνια μακριά από το να θεωρηθεί πρωταγωνίστρια,
η Wolves μόνο αμελητέα ποσότητα δεν είναι στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Στην
τροπαιοθήκη της, υπάρχουν τρία Πρωταθλήματα Αγγλίας (1954, 1958, 1959),
τέσσερα Κύπελλα (1893, 1908, 1949, 1960), δύο Λιγκ Καπ (1974, 1980) ενώ είναι
μία από τις 13 ομάδες που έχουν κατακτήσει και τους τέσσερις τίτλους στην Αγγλία,
έχοντας ακόμα τέσσερα Σούπερ Καπ στο Νησί (1949, 1954, 1959, 1960).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ξεχωρίζει η συμμετοχή της στον τελικό του Κυπέλλου UEFA το 1972, ενώ με το που επέστρεψε
στην Premier League (2018/19), τερμάτισε στην 7η θέση, που της έδωσε το δικαίωμα συμμετοχής στο UEFA Europa
League.
Τη φετινή σεζόν, ξεκίνησε από πολύ νωρίς την ευρωπαϊκή της περιπέτεια, παίζοντας τρεις προκριματικούς γύρους στο
Europa League, αποκλείοντας κατά σειρά τις Κρουσάντερς, Πιούνικ Υερεβάν και Τορίνο, κάνοντας μάλιστα 6/6 νίκες!
Από τη φάση των ομίλων προκρίθηκε ως δεύτερη με 13 βαθμούς, γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα για φέτος στην
Ευρώπη (0-1 εντός από την Μπράγκα) ενώ στους 32 της διοργάνωσης, βρήκε μπροστά της την Εσπανιόλ. Μετά το
επιβλητικό 4-0 στο Molineaux, η Wolves γνώρισε τη δεύτερη φετινή της (αλλά χωρίς κόστος) ήττα στο Europa League,
αυτή τη φορά στη Βαρκελώνη με 3-2, για να βρεθεί έτσι στο δρόμο του Ολυμπιακού.

Ο

Νούνο Εσπίριτο Σάντο ή πιο απλά Νούνο, είναι ο
αρχιτέκτονας πίσω από την εντυπωσιακή πορεία της
Wolves την τελευταία τριετία. Ο Πορτογάλος προπονητής,
ανέλαβε τις τύχες των «Λύκων» το καλοκαίρι του 2017 και
στην πρώτη του χρονιά στον πάγκο, οδήγησε την ομάδα
των West Midlands στην Premier League, κερδίζοντας
παράλληλα νέο συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι
του 2021.
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Τα επιτεύγματα του Νούνο είχαν μόλις αρχίσει, αφού στην
παρθενική του παρουσία στην κορυφαία κατηγορία του
αγγλικού ποδοσφαίρου, θα οδηγήσει την ομάδα του στην
7η θέση της τελικής κατάταξης, την καλύτερη δηλαδή από
το 1980 και μετά (6η). Παράλληλα θα εξασφαλίσει την
παρουσία της στο φετινό Europa League, που σημαίνει την
επανεμφάνισή της στα ευρωπαϊκά σαλόνια, για πρώτη φορά
από τη σεζόν 1980/81.

Πριν ξεκινήσει την πορεία του σαν προπονητής, ο Νούνο
έχει να επιδείξει 18 χρόνια επαγγελματικής ποδοσφαιρικής
καριέρας (1992-2010). Αγωνίστηκε σαν τερματοφύλακας,
παίζοντας μεταξύ άλλων σε Ντεπορτίβο Λα Κορούνια,
Οσασούνα, Πόρτο και Ντιναμό Μόσχας.
Μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ξεκίνησε
σαν προπονητής τερματοφυλάκων, ερχόμενος μάλιστα
μαζί με τον Ζεσουάλντο Φερέιρα στον Παναθηναϊκό το
Νοέμβριο του 2010. Κάθισε για πρώτη φορά σε πάγκο ως
πρώτος προπονητής το 2012, καθοδηγώντας για δύο σεζόν
τη Ρίο Άβε, προτού μετακομίσει για ένα χρόνο στη Βαλένθια.
Αμέσως μετά πήρε σειρά η Πόρτο, επίσης για μία σεζόν, μέχρι
να βρει όπως φαίνεται τον προπονητικό του παράδεισο στην
Αγγλία και στο Wolverhampton.
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HEAD COACH

HEAD COACH

PEDRO MARTINS

NUNO ESPIRITO SANTO

GOALKEEPERS
JOSÉ SÁ

GOALKEEPERS

1

BOBBY ALLAIN

16

ILIAS KARARGYRIS

44

KONSTANTINOS TZOLAKIS

81

11

JOHN RUDDY

62

ANDREAS SONDERGAARD

DEFENDERS

Τα ζευγάρια της φάσης των 16
του UEFA EUROPA LEAGUE
İstanbul Başakşehir (TUR) vs F.C. Copenhagen (DEN)

RUBEN SEMEDO
OMAR ELABDELLAOUI

14

KONSTANTINOS TSIMIKAS

21

OUSSEYNOU BA

24

AVRAAM PAPADOPOULOS

34

VASILIS TOROSIDIS

35

PAPE ABOU CISSE

66

BRUNO GASPAR

76

APOSTOLOS MARTINIS

88

Olympiacos FC (GRE) vs Wolves (ENG)
Rangers (SCO) vs Bayer Leverkusen (GER)
Wolfsburg (GER) vs Shakhtar Donetsk (UKR)
Internazionale Milano (ITA) vs Getafe CF (ESP)
Sevilla (ESP) vs Roma (ITA)
Eintracht Frankfurt (GER) vs Basel (SUI)
LASK (AUT) vs Manchester United (ENG)

3

2

MADY CAMARA

4

ANDREAS BOUCHALAKIS

5

KOSTAS FORTOUNIS

7

GUILHERME

8

EMRE MOR

10

BRUNO FELIPE

18

GIORGOS MASOURAS

19

MAXIMILIANO LOVERA

22

CAFU

26

CHRISTOS LIATSOS

27

MATHIEU VALBUENA

28

GIORGOS XENITIDIS

57

LAZAROS CHRISTODOULOPOULOS

77

VASILIS SOURLIS

90

LAZAR RANDJELOVIC

97

STRIKERS

26

DEFENDERS
2

MATT DOHERTY

15

WILLY BOLY

16

CONOR COADY

19

JOHNNY

29

RUBEN VINAGRE

49

MAX KILMAN

59

OSKAR BUUR

76

LEWIS RICHARDS

MIDFIELDERS
HILAL SOUDANI

RUI PATRICIO

21

MIDFIELDERS
6

BRUNO JORDAO

7

PEDRO NETO

8

RUBEN NEVES

10

DANIEL PODENCE

17

MORGAN GIBBS-WHITE

26

TAYLOR PERRY

27

ROMAIN SAISS

28

JOAO MOUTINHO

32

LEANDER DENDONCKER

37

ADAMA TRAORE

39

TERRY TAYLOR

54

EBEGUOWEN OTASOWIE

68

LUKE CUNDLE

77

CHEM CAMPBELL

STRIKERS
9

RAUL JIMENEZ

YOUSSEF ELARABI

11

18

DIOGO JOTA

EMILIANO BULLARI

55

30

LEONARDO CAMPANA

AHMED HASSAN

99

40

RENAT DADASOV

27

