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ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6

19.30
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ΜΕ ΦΌΝΤΟ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΌ
Μετά τις τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στα Play-Off της Super League,
ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ με στόχο την πρόκριση στον τελικό του
Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς άφησε ανοικτούς λογαριασμούς
στον πρώτο ημιτελικό του γηπέδου της Τούμπας, όπου αν και προηγήθηκε με 0-2,
οι γηπεδούχοι έφθασαν στην ανατροπή επικρατώντας με 3-2.
Οι «ερυθρόλευκοι» διανύουν εξαιρετική περίοδο και εμφανίζονται πεπεισμένοι
πως θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ομάδας της Θεσσαλονίκης,
ώστε να προκριθούν στον τελικό της διοργάνωσης. Υπενθυμίζουμε πως οι δύο
αντίπαλοι βρέθηκαν για τελευταία φορά αντιμέτωποι στις 7 του μηνός στην έδρα
του ΠΑΟΚ, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 στην πρεμιέρα των Play-Off.
Ήταν o πρώτος αγώνας για το σύνολο του Μαρτίνς μετά το ματς με τη Γουλβς
της φάσης των «16» του Europa League, που είχε διεξαχθεί στο Γ. Καραϊσκάκης
στις 12 Μαρτίου.
Να σημειώσουμε πως ο αποψινός είναι ο τρίτος συνεχόμενος εντός έδρας για
τον Ολυμπιακό. Προηγήθηκαν οι νίκες επί του Άρη με 3-1 και του Παναθηναϊκού
με 3-0 για το πρωτάθλημα. Στο «Γ. Καραϊσκάκης» οι «ερυθρόλευκοι» θα
αγωνιστούν ξανά την Τετάρτη 1η Ιουλίου με αντίπαλο την ΟΦΗ, καθώς θα
μεσολαβήσει το κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.
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ΙΣΤΟΡΙΑ

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

ΠΡΟΠΟΝΗΤΉΣ
Olympiacos F.C.
Mastercard

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.

Χρησιμοποίησε την Olympiacos F.C. Mastercard
και σκόραρε πενταπλά!
Χρησιμοποίησε την πιστωτική κάρτα
Olympiacos F.C. Mastercard® για όλες σου τις
αγορές και πενταπλασίασε τους πόντους σου,
για να έρθεις ακόμα πιο κοντά στα δώρα της
αγαπημένης σου ομάδας!
Ισχύει για αγορές από 1/7/2020 έως 31/8/2020.

5100 5381 2345 6789
AB KATOXOS

00/00

5100 5361 2345 6789
AB KATOXOS

00/00

Πληροφορίες & όροι προγράμματος:
Τ. 210 3288000, www.piraeusbank.gr
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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 .
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
Team Manager
ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΗΣ
Φροντιστής
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ Φροντιστής
ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ
Φροντιστής
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΠΕΡΑΛ Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ
Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΛΗ
Διερμηνέας

ΤΜΉΜΑ SCOUTING
ΦΡΑΝΣΟΥΆ ΜΟΝΤΕΣΤΌ	
ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ
ΣΊΜΟΣ ΧΆΒΟΣ

Επικεφαλής Scouting
Scout
Scout
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Η ΟΜΑΔΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ

1

16

44

81

Ζοζέ
Σα

Μπόμπι
Αλέν

Ηλίας
Καραργύρης

Κωνσταντίνος
Τζολάκης

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

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

3

21

14

24

Ρούμπεν
Σεμέδο

Ομάρ
Ελαμπντελαουί

Κωνσταντίνος
Τσιμίκας

Ουσεϊνού
Μπα

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

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
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ΠΑΙΚΤΕΣ

35

34

Αβραάμ
Παπαδόπουλος

Βασίλης
Τοροσίδης

Παπ Αμπού
Σισέ

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

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

76

12

66

88

2

Μπρούνο
Γκασπάρ

Απόστολος
Μαρτίνης

Χιλάλ
Σουντανί

Αμυντικός

Αμυντικός

Μέσος

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

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

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

ΠΑΙΚΤΕΣ

5

4

Μαντί
Καμαρά

Ανδρέας
Μπουχαλάκης

Κώστας
Φορτούνης

Μέσος

Μέσος

Μέσος

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.88

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.80
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8

14

7

18

Γκιλιέρμε

Εμρέ
Μορ

Μπρούνο
Φελίπε

Μέσος

Μέσος

Μέσος

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
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Η ΟΜΑΔΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ

19

Γιώργος
Μασούρας

Μαξιμιλιάνο
Λοβέρα

Καφού

Μέσος

Μέσος

Μέσος

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

57

28

16

26

22

77

Ματιέ
Βαλμπουενά

Γιώργος
Ξενιτίδης

Λάζαρος
Χριστοδουλόπουλος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

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
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Η ΟΜΑΔΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ

Βασίλης
Σουρλής

Λάζαρ
Ραντζέλοβιτς

Γιουσέφ
Ελ Αραμπί

Μέσος

Μέσος

Επιθετικός

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

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

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

99

Aχμέντ
Χασάν
Επιθετικός
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΨΟΣ: 1.91
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Ο γιατρός
στο
κινητό
σου

Γνώριμη διαδικασία οι προκρίσεις

Δ

εν είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός καλείται να σφραγίσει την παρουσία του στον τελικό του Κυπέλλου
Ελλάδας μέσω του ημιτελικού γύρου. Τα τελευταία δέκα χρόνια οι Πειραιώτες έχουν δώσει το «παρών»
τέσσερις φορές στον τελικό του θεσμού (πανηγυρίζοντας τις τρεις) και θέλουν κόντρα στον ΠΑΟΚ να φτάσουν
για ακόμα μια φορά στο τέλος του δρόμου, επίτευγμα που θα σημάνει 50% επιτυχία σε ότι αφορά την παρουσία
τους στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν.

Η επόμενη μέρα της
τηλεϊατρικής είναι σήμερα.
Με χαρά ανακοινώνουμε
τη δημιουργία
του Digital Clinic App.
Μιας ολοκληρωμένης
υπηρεσίας προληπτικής
και θεραπευτικής αγωγής
για εσένα που η επίσκεψη
στο γιατρό χωράει δεύτερη
σκέψη, που βρίσκεσαι μακριά,
που το πρόγραμμά σου
είναι έντονο, που χρειάζεσαι
απλώς μία δεύτερη γνώμη.
Κατέβασε το app τώρα,
κι από σήμερα θα είμαστε πάντα
Διαθέσιμο
για συσκευές
iOS & Android
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Εκεί για σένα.
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ΟΦΗ–Ολυμπιακός 0-0

Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 1-1

Έχοντας το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι του Καραϊσκάκη με 1-0 (Μέλμπεργκ 81’) οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν
στο Ηράκλειο προκειμένου να υπερασπιστούν το προβάδισμά τους απέναντι στον ΟΦΗ. Μόλις στο 3’ ο Σαχσανίδης
πρόλαβε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή ενώ στο 18’ ο τερματοφύλακας των Κρητικών έδιωξε εντυπωσιακά
την κεφαλιά του Μαρκάνο μετά τη σέντρα του Ιμπαγάσα. Η καλύτερη στιγμή για τους γηπεδούχους ήταν ένα σουτ
του Ζορμπά στο 79’ που πέρασε άουτ με τον Μιραλάς να μην τα καταφέρνει στο τετ α τετ στις καθυστερήσεις. Το
τελικό 0-0 έδωσε την πρόκριση στον Θρύλο που σήκωσε στη συνέχεια την Κούπα με 2-1 στην παράταση απέναντι
στον Ατρόμητο.

Στον επαναληπτικό με τον Απόλλωνα στο Καραϊσκάκη το 2015, ο Θρύλος είχε κάνει τη δουλειά από το πρώτο
παιχνίδι στη Ριζούπολη. Μετά το 0-3 χάρη στα τέρματα των Μποτία (20’), Χάρα (26’) και Ντοσεβί (57’), τα
πράγματα ήταν πιο απλά για την ομάδα του Βίτορ Περέιρα. Η «ελαφρά ταξιαρχία» βέβαια, ήταν εκείνη που
προηγήθηκε στο Φάληρο χάρη σε γκολ του Ανγκούλο στο 83’. Τις τελευταίες ελπίδες των φιλοξενούμενων
έσβησε οριστικά ο Μπενίτες που με σουτ στο 84’ νίκησε τον Πίτκα γράφοντας το τελικό 1-1. Η πρόκριση έφερε
τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμα τελικό Κυπέλλου όπου με σκορ 3-1 πήρε το τρόπαιο απέναντι στην Ξάνθη.

4/4/12

Ολυμπιακός (Βαλβέρδε): Κάρολ, Μανιάτης, Μέλμπεργκ, Παπαδόπουλος, Μαρκάνο, Τοροσίδης, Ιμπαγάσα (64’
Μακούν), Ορμπάιθ, Αμπντούν (85’ Χολέμπας), Τζιμπούρ (89’ Φουστέρ), Μιραλάς.

Πανθρακικός – Ολυμπιακός 1-2
28/4/13

Έχοντας προίκα το επιβλητικό 6-2 του πρώτου αγώνα στο Φάληρο (Φουστέρ 4’, 55’, Ιμπαγάσα 11’, Μήτρογλου
49’, 53’, Φετφατζίδης 51’), ο Ολυμπιακός καλείται και πάλι εκτός έδρας να σφραγίσει την πρόκριση στον τελικό
του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτή τη φορά στην Κομοτηνή απέναντι στον Πανθρακικό η ομάδα του Μίτσελ θα
κάνει το 2/2 και θα προκριθεί πανηγυρικά, κερδίζοντας λίγο καιρό αργότερα back to back τίτλους στο θεσμό
μετά το 3-1 επί του Αστέρα Τρίπολης στην παράταση. Με δύο γκολ του Μήτρογλου (27’, 40’) ο Θρύλος πήρε
προβάδισμα δύο τερμάτων στη Θράκη με τον Πανθρακικό απλά να διαμορφώνει το τελικό 1-2 στο 83ο λεπτό
με γκολ του Παπαδόπουλου.
Ολυμπιακός (Μίτσελ): Κάρολ, Μανιάτης, Παπάζογλου, Παπαδόπουλος, Μανωλάς (45’ Σιόβας), Λυκογιάννης,
Ματσάντο, Φέισα (73’ Μοντέστο), Φουστέρ (65’ Φετφατζίδης), Γκρέκο, Μήτρογλου.
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29/4/15

Ολυμπιακός (Περέιρα): Ρομπέρτο, Σιόβας, Αυλωνίτης, Μαζουακού, Σαλίνο, Εντινγκά (72’ Φορτούνης),
Μπουχαλάκης (62’ Μιλιβόγεβιτς), Ντομίνγκες, Χάρα (62’ Φουστέρ), Μπενίτες, Ντοσεβί.

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-0 (α.α.)
27/4/16

Όπως και απόψε έτσι και το 2016 ο δεύτερος ημιτελικός ορίστηκε στο Καραϊσκάκη ωστόσο δεν έμελλε να γίνει
ποτέ. Ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε να αγωνιστεί και σαν αποτέλεσμα το παιχνίδι κατοχυρώθηκε υπέρ των «ερυθρόλευκων»
με 3-0. Είχε προηγηθεί βέβαια το ματς της Τούμπας σχεδόν δύο μήνες πριν, όταν η εισβολή οπαδών του ΠΑΟΚ
στον αγωνιστικό χώρο διέκοψε οριστικά και αμετάκλητα τον αγώνα στο 90ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός κατοχύρωσε
και εκεί τη νίκη με συμβολικό σκορ 0-3, παρόλα αυτά είχε επιβάλλει έτσι κι αλλιώς το νόμο του στα 90 λεπτά.
Καμπιάσο (27’) και Φουστέρ (57’) ανέτρεψαν την εις βάρος του Ολυμπιακού κατάσταση από το 9ο λεπτό και το
τέρμα του Μακ, με αποτέλεσμα το 1-2 να μείνει μέχρι και τη διακοπή του αγώνα για την ομάδα του Μάρκο Σίλβα.
Ολυμπιακός (Σίλβα): Καπίνο, Μποτία, Ντα Κόστα, Βούρος, Σαλίνο, Μιλιβόγεβιτς, Φουστέρ (75’ Πουλίδο),
Καμπιάσο, Φορτούνης (87’ Ντομίνγκες), Σεμπά (88’ Σιόβας), Ιντέγε.
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Μουρίκης: «Ο Ολυμπιακός είναι
τεράστιος»

O

Χρήστος Μουρίκης έχει ζήσει μοναδικές στιγμές στον Ολυμπιακό. Έχει βοηθήσει την ομάδα να κατακτήσει
τίτλους βρισκόμενος στο πλευρό πολλών μεγάλων προπονητών που έχουν περάσει από το σύλλογο και
η ομάδα τον έχει βοηθήσει να ζήσει ανεπανάληπτες στιγμές χαράς. Είναι ο άνθρωπος που φροντίζει σε μεγάλο
βαθμό οι παίκτες να έχουν εξαιρετική φυσική κατάσταση και να ακολουθούν ακούραστα στο παιχνίδι το πλάνο
που έχει καταστρώσει ο κ. Πέδρο Μαρτίνς με τους συνεργάτες του.
Ο Ολυμπιακός έχει παρουσιαστεί πιο έτοιμος από τις υπόλοιπες ομάδες στο ξεκίνημα των Play-Off της Super
League και ο προπονητής φυσικής κατάστασης του Θρύλου μας, εξηγεί τις δυσκολίες στην εκγύμναση των
ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια της καραντίνας και τις τέσσερις φάσεις προπόνησης που θα φέρουν τους
«ερυθρόλευκους» στην κατάσταση στην οποία ήταν πριν από τη διακοπή της αγωνιστικής δράσης τον Μάρτιο.
Ο κ. Μουρίκης ονειρεύεται να ζήσει στιγμές πιο μεγάλες από αυτές που έζησε μετά το τέλος του αγώνα με την
Άρσεναλ πριν από λίγους μήνες και θεωρεί τον Ολυμπιακό οικογένειά του...

Πόσο γρήγορα μπορεί να επανέλθει ένας αθλητής μετά από τόσους μήνες αποχής από τις ομαδικές
προπονήσεις;
«Ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι πιο εύκολο και επανέρχεται σε συντομότερο χρονικό διάστημα
στα επίπεδα φυσικής κατάστασης και αγωνιστικής ετοιμότητας που βρισκόταν πριν από τη διακοπή, λόγω του
κορονοϊού. Θα μπορέσουμε σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων να φτάσουμε στα επίπεδα που ήμασταν στην
αγωνιστική σεζόν πριν από τη διακοπή στις 12 Μαρτίου, δηλαδή μετά το παιχνίδι με τη Γουλβς».
Είπατε τέσσερις βδομάδες για να επιστρέψει η ομάδα στο επίπεδο που βρισκόταν την περίοδο που
διακόπηκε η αγωνιστική δράση τον Μάρτιο. Η εκκίνηση αυτών των εβδομάδων είναι από όταν ξεκίνησαν
οι προπονήσεις ή από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα;
«Τέσσερις εβδομάδες με την επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις. Γνωρίζαμε ότι μετά τις 4 Μαΐου με τη
συγκεκριμένη προπονητική μεθοδολογία και την περιοδικότητα που ακολουθούμε στον Ολυμπιακό και
εκτελώντας προγράμματα μικρόκυκλου, θα προετοιμαζόμασταν μετά από πέντε μέρες να μπορούμε να παίξουμε
αγωνιστικά λεπτά μέσα σε γήπεδο από 60,70 80,90 λεπτά. Ακριβώς στα 60, 70, 80 και 90 λεπτά είναι τέσσερις
φάσεις. Αυτές τις τέσσερις φάσεις πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να τις εκτελέσουμε και τα αποτελέσματα από τον
αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, μας δικαιώνουν».
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Αυτή η κατάσταση ήταν πρωτόγνωρη και για εσάς. Ποιες οι δυσκολίες
που αντιμετωπίσατε στη δουλειά σας όλο τον καιρό της καραντίνας;
«Πραγματικά, ήταν μια πολύ δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι
δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε όσον αφορά τη συνέχεια της προπόνησής
μας ήταν πολλές, γιατί ο πρώτος στόχος μας ήταν να συνεχίσουμε κατά
κάποιο τρόπο την καθημερινή επικοινωνία με τους ποδοσφαιριστές και
στη συνέχεια με ατομικά προγράμματα στο σπίτι τους να διατηρήσουμε
το υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης που είχαν μέχρι τη διακοπή. Κάτι
το οποίο πραγματικά είχε πολλές δυσκολίες. Όμως πιστεύω ότι είμαστε
πολύ τυχεροί που το γκρουπ των ποδοσφαιριστών που έχουμε είναι όλοι
καλοί επαγγελματίες, εκτέλεσαν όλα τα ατομικά προγράμματα καθημερινά
αποτελεσματικά, έδωσαν το 100% των δυνατοτήτων τους. Στην επιστροφή,
στα πρώτα τεστ που κάναμε, είδαμε πως η φυσική μας κατάσταση είχε
μειωθεί μόνο 20%».
Ποιες οι διαφορές στην ατομική προπόνηση στο σπίτι με αυτές στο
γήπεδο;
«Είναι τεράστιες οι διαφορές και όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο ή για άλλα
επαγγελματικά αθλήματα, οι διαφορές που συναντάμε είναι μεγάλες.
Μόνο και μόνο που δεν υπάρχει η άμεση επικοινωνία με τον προπονητή,
τους βοηθούς προπονητή, τους προπονητές φυσικής κατάστασης και
το ιατρικό επιτελείο αυτό σηματοδοτεί μία τεράστια διαφορά με όσα
είχαμε συνηθίσει όλα τα χρόνια. Και πάλι ωστόσο ξεπεράστηκε με την
καθημερινή επικοινωνία και με την εξατομίκευση των αναγκών του κάθε
ποδοσφαιριστή».
Είσαστε πολλά χρόνια στην ομάδα, τι σημαίνει για εσάς ο
Ολυμπιακός;
«Τι σημαίνει για μένα Ολυμπιακός... Ο Ολυμπιακός είναι η δεύτερη μεγάλη
οικογένειά μου! Είναι το παρελθόν μου, είναι το παρόν μου και πιστεύω το
μέλλον στη ζωή μου!»
Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο φετινός Ολυμπιακός;
«Αυτό δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ να μιλήσω με σιγουριά. Από τη
δική μου την πλευρά ξέρω και έχω μέσα στην ψυχή μου και στην καρδιά
μου ότι ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος και ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει
τεράστια πράγματα».
Έχετε ζήσει πολλά στον Ολυμπιακό τόσα χρόνια που βρίσκεστε στο
σύλλογο. Τι άλλο θέλετε να ζήσετε, ποια είναι τα όνειρά σας με την
ομάδα;
«Έχω ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές, αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός, είναι
φοβερές οι στιγμές που έχουμε ζήσει. Όπως οι στιγμές που ζήσαμε φέτος,
όταν με τη λήξη του παιχνιδιού στην Άρσεναλ τρέχαμε όλοι μαζί για να
πάμε στο κόρνερ, στους φιλάθλους, να πανηγυρίσουμε. Είναι στιγμές
που χαράζονται μέσα στο σκληρό δίσκο του μυαλού μας. Προσδοκώ να
ζήσουμε πάλι ίδιες στιγμές, ίσως και μεγαλύτερες».

26

27

ΘΕΜΑ

Τα πρώτα… εμπόδια

Ο

Ολυμπιακός διεκδικεί σήμερα το βράδυ την είσοδό
του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος για πέμπτη
φορά μέσα στη δεκαετία. Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνς
θα πρέπει να ανατρέψει το 3-2 του πρώτου αγώνα στην
Τούμπα για να σφραγίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο
τελικό. Μέχρι να φτάσουμε στα ημιτελικά ο Θρύλος
χρειάστηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας και
της Λαμίας. Ας θυμηθούμε τι είχε γίνει σε αυτά τα τέσσερα
παιχνίδια.

Καλαμάτα – Ολυμπιακός 0-2
Ο Ολυμπιακός μπήκε επιθετικά στο ματς και δεν άργησε
να προηγηθεί στο σκορ. Μόλις στο 6ο λεπτό και μετά
από προσπάθεια από τα δεξιά η μπάλα έφτασε στον
Ραντζέλοβιτς, που με φανταστικό γυριστό με το αριστερό,
της έδωσε πολλά φάλτσα για να τη στείλει με δύναμη
στην αριστερή γωνία του Στεφανάκου (0-1).
Η Καλαμάτα απείλησε για πρώτη φορά στο 36’, ωστόσο η
κεφαλιά του Ράκιτς έφυγε δίπλα από το δοκάρι του Αλέν.
Οι Πειραιώτες είχαν ακόμα δύο καλές στιγμές πριν βγει το
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ημίχρονο, με τον Γκερέρο να πιάνει την κεφαλιά στο 40’
μετά από φάουλ του Λοβέρα (άουτ) ενώ στο 43’ έστειλε
με σουτ την μπάλα λίγο έξω.
Το δεύτερο ημίχρονο βρήκε την Καλαμάτα να έχει
την πρώτη καλή στιγμή, με τον Αλέν όμως να είναι σε
ετοιμότητα στο σουτ του Νατσιόπουλου, διώχνοντας
σε κόρνερ. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός βγήκε και
πάλι μπροστά, πλησιάζοντας στο δεύτερο τέρμα με
απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπενζιά στο 51’ ενώ
δύο λεπτά αργότερα, ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος
σκόραρε για πρώτη φορά μετά την πολύμηνη απουσία
του! Ο Λοβέρα έκανε ωραία μπαλιά στην «πλάτη» της
άμυνας για να «πεταχτεί» πρώτος απ’ όλους ο ακραίος
του Ολυμπιακού, κάνοντας από κοντά το 0-2 στο 53’!
Μετά την πρώτη αλλαγή, που σήμανε και την
πρώτη συμμετοχή του Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς με την
ερυθρόλευκη, ο Ολυμπιακός έφτασε πολύ κοντά και σε
τρίτο τέρμα, το σουτ του Γκερέρο με τη μία όμως μετά το
γύρισμα του Κούτρη, κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι της
εστίας του Στεφανάκου (68’).
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Λαμία –Ολυμπιακός 0-0

Ολυμπιακός – Λαμία 3-2

Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος χωρίς γκολ με τη Λαμία
εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων
για τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Θρύλος είχε
ευκαιρίες για να πετύχει το γκολ που θα του έδινε τη
νίκη και το καθαρό προβάδισμα για την πρόκριση, αλλά
δεν το πέτυχε.

Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ στο τέλος του πρώτου
ημιχρόνου; Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός στο
δεύτερο ημίχρονο και με τρεις κεφαλιές «γύρισε» το
παιχνίδι και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του
Κυπέλλου Ελλάδος.

Πέρασαν αρκετά λεπτά μέχρι ο Ολυμπιακός να απειλήσει
για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Στο 21' ο Χασάν κατέβασε
την μπάλα και επιχείρησε το σουτ, ωστόσο η πίεση που
του άσκησε ο αντίπαλος αμυντικός δεν του επέτρεψε
να βάλει καλά το σώμα και να βρει στόχο. Ο Αιγύπτιος
επιθετικός είχε και δεύτερη ευκαιρία για να σκοράρει στο
26' αλλά την απώλεσε στέλνοντας την «στρογγυλή θεά»
λίγα εκατοστά πάνω από το δοκάρι.
Σε αυτό το διάστημα οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να
«χτυπήσουν» στο ανοικτό γήπεδο, χωρίς να καταφέρουν
να ολοκληρώσουν με θετικό τρόπο κάποια φάση. Η
Λαμία είχε κοντά τις γραμμές της και δεν επέτρεψε
στο σύνολο του Πέδρο Μαρτίνς να φτάσει εύκολα
στην περιοχή του Θεοδωρόπουλου. Ο τελευταίος
μπορεί να μην είχε χρειαστεί να επέμβει πολλές φορές,
όμως στο 37' πραγματοποίησε την επέμβαση του
αγώνα διώχνοντας σε κόρνερ το εξαιρετικό σουτ του
Ραντζέλοβιτς. Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους
ο γκολκίπερ της Λαμίας βγήκε γρήγορα και έδιωξε
προ του Παπαδόπουλου, στο φάουλ που εκτέλεσε ο
Φορτούνης.

Ολυμπιακός – Καλαμάτα 4-1
Στον επαναληπτικό ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε
κανένα πρόβλημα απέναντι στο σύνολο του Βασίλη Βούζα
και πέρασε εύκολα στα προημιτελικά του Κυπέλλου
Ελλάδος. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για
τους «ερυθρόλευκους» , καθώς στο 3' ο Λοβέρα έκλεψε
την μπάλα, μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά και με
έξοχο πλασέ άνοιξε το σκορ. Η κεφαλιά του Ραντζέλοβιτς
στο 7' και το σουτ του Γκερέρο στο 15' δε βρήκαν
εστία, ωστόσο στο 17' μετά από ωραίο συνδυασμό των
Χριστοδουλόπουλου, Κούτρη και Γκερέρο, ο τελευταίος
με πλασέ στην κίνηση έγραψε το 2-0.
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Όπως στο πρώτο, έτσι και στο δεύτερο ημίχρονο ο
Ολυμπιακός μπήκε με το πόδι στο γκάζι και στο 49' ο
Χριστοδουλόπουλος αστόχησε από καλή θέση. Ο διεθνής
άσος μπορεί να μην πέτυχε το γκολ, αλλά φρόντισε να
δημιουργήσει το 3-0, το οποίο πέτυχε με σουτ στο 51'
ο Γκερέρο.
Η Καλαμάτα στο 66' κατάφερε να μειώσει με ωραία
ατομική προσπάθεια και σουτ του El Idrissi, αλλά η χαρά
των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα.
Συγκεκριμένα στο 68' ο Λοβέρα έμεινε αμαρκάριστος
έξω από την περιοχή και με εκπληκτικό σουτ έστειλε
την «στρογγυλή θεά» να αναπαυθεί στα αντίπαλα δίχτυα.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και
στο 49' άγγιξε το 1-0 με τους Καμαρά και Ραντζέλοβιτς.
Ο πρώτος επιχείρησε το σουτ έξω από την περιοχή και ο
Σέρβος που πήρε το ριμπάουντ έστειλε την μπάλα στην
εξωτερική μεριά των διχτύων. Τέσσερα λεπτά αργότερα
ο Σισέ με προβολή αστόχησε μέσα από τη μικρή περιοχή
σε ακόμα μία τελική.
Ο κακός αγωνιστικός χώρος ήταν ο κύριος λόγος για τα
πολλά λάθη και το τελικό 0-0.

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα ο Θρύλος πήρε
τον έλεγχο της αναμέτρησης και πίεζε για το γκολ που
θα του έδινε το προβάδισμα. Από μία στημένη φάση η
φιλοξενούμενη ομάδα κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ
λίγα δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου
45λεπτου. Ο Adejo πετάχτηκε στην καρδιά της άμυνας
και με κοντινό πλασέ στην κίνηση έκανε το 0-1.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς είχε εγκατασταθεί στην
περιοχή του Kahriman, ο οποίος στο 55' χρειάστηκε να
επέμβει με διπλή προσπάθεια για να μην «παραβιαστεί»
η εστία του, ενώ στο 57' έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ το
ανάποδο ψαλιδάκι του Βαλμπουενά. Ο γκολκίπερ δεν
μπόρεσε να κάνει τίποτα στο 60' όταν ο Γάλλος εκτέλεσε
το κόρνερ και ο Χασάν με έξοχη κεφαλιά στο πρώτο
δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.
Στο επόμενο λεπτό οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα
παίκτες, καθώς ο Romanic αντίκρισε για δεύτερη φορά
την κίτρινη κάρτα και πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια.
Στο 71' ο εκπληκτικός συνδυασμός Φορτούνη, Χασάν
έβγαλε τον Ελ Αραμπί σε θέση βολής με τον Kahriman
να διώχνει σε κόρνερ. Στην επόμενη φάση ο Χασάν
άγγιξε το 2-1, ωστόσο το δοκάρι του στέρησε το δεύτερο
προσωπικό του γκολ στο ματς.
Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός και η ανατροπή του
σκορ ήταν θέμα χρόνου. Έτσι, στο 72' ο Σισέ με καρφωτή
κεφαλιά, εκμεταλλεύτηκε τη… συστημένη μπαλιά του
Βαλμπουενά και έγραψε το 2-1, δίνοντας παράλληλα και
το έναυσμα για τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν.
Ο Γάλλος δεν σταμάτησε να… σερβίρει γκολ και στο 77'
έβγαλε ακόμα μία ασίστ με τον Σισέ να βγαίνει νικητής
στον αέρα και με κεφαλιά να δίνει αέρα δύο τερμάτων
στους γηπεδούχους. Η Λαμία το μόνο που κατάφερε να
κάνει, ήταν να μειώσει σε 3-2 με πέναλτι του Villalba στο 90'.
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O ANTIΠΑΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ
Με έτος ίδρυσης το 1926 (20 Απριλίου), ο Πανθεσσαλονίκειος
Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών (ΠΑΟΚ) θα ξεκινήσει την
πορεία του με σήμα το τετράφυλλο τριφύλλι και το πέταλο, έως ότου
απορροφήσει την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης στις 29 Μαρτίου του 1929, όταν

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΟΚ

και θα αποκτήσει το σημερινό του σήμα, τον δικέφαλο αετό.

Έτος ίδρυσης
1924

Το γήπεδο στο οποίο αγωνίζεται, είναι αυτό της Τούμπας

Χρώματα
Μαύρο-Λευκό

με χωρητικότητα 28.703 θεατών, που προέκυψε μετά τις εργασίες
του 1998.
Ο ΠΑΟΚ συμμετέχει σε όλα τα πρωταθλήματα Α΄ Εθνικής από την
ίδρυση της κατηγορίας την περίοδο 1959–60, ενώ έχει κατακτήσει
δέκα τίτλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, έχει
αναδειχθεί Πρωταθλητής Ελλάδας τις χρονιές 1976, 1985 και
2019, ενώ έχει κατακτήσει το Κύπελλο τα έτη 1972, 1974, 2001,
2003, 2017, 2018 και 2019.

Πρόεδρος
Ιβάν Σαββίδης
Έδρα
Γήπεδο Τούμπας
Στοιχεία Επικοινωνίας
Μικράς Ασίας
Γήπεδο Τούμπας
Θεσσαλονίκη, 54351
Τηλ: +30.2310.95.40.50
Fax: +30.2310.95.10.00
E-mail: info@paokfc.gr
Website: www.paokfc.gr

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Αμπέλ Φερέιρα

Γ

εννημένος στις 22 Δεκεμβρίου του 1978 στο Πεναφιέλ, ο Αμπέλ Φερέιρα
ήρθε στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2019 αναλαμβάνοντας να καθοδηγήσει
το «δικέφαλο».

ΕΚΠΤΩΣΗ
34

Ως παίκτης, ο Πορτογάλος αγωνίστηκε από το 1997 μέχρι το 2011, φορώντας
τις φανέλες των Πεναφιέλ, Βιτόρια Γκιμαράες, Μπράγκα και Σπόρτινγκ
Λισαβόνας, μένοντας στην τελευταία το μεγαλύτερο διάστημα στην καριέρα
του (2006-2011). Κατέκτησε δύο φορές το Κύπελλο Πορτογαλίας (’07, ’08)
και ισάριθμες το Σούπερ Καπ της χώρας (’07, ’08).
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής του σαν ποδοσφαιριστής,
ξεκίνησε την καριέρα του στους πάγκους. Για δύο χρόνια στην ομάδα τζούνιορ
της Σπόρτινγκ, εν συνεχεία στην ομάδα Β’ του συλλόγου της Λισαβόνας και
αμέσως μετά στη δεύτερη ομάδα της Μπράγκα. Ως πρώτος προπονητής πριν
από τον ΠΑΟΚ, ο Φερέιρα καθοδήγησε την Μπράγκα για μία διετία (2017-2019).
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Το πάνω χέρι ο Θρύλος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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VS

Ο

Ολυμπιακός έχει υποδεχθεί 15 φορές τον
ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του θεσμού του Κυπέλλου,
έχοντας τον πρώτο λόγο απέναντι στους

Θεσσαλονικείς. Η πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων

δεν υπολογίζονται οι συναντήσεις των δύο ομάδων
σε τελικό της διοργάνωσης.
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