O LY M P I A C O S F C
VS

AC OMONOIA
P LAY-OF F • Matchd ay 1
Wed nesd ay 2 3 .9 .2020, 22: 00
G.Karaiskakis Stad i u m

ΙΣΤΟΡΙΑ

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

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.

Αβραάμ Παπαδόπουλος
Ανδρέας Μπουχαλάκης
Ματιέ Βαλμπουενά
Κώστας Φορτούνης
Γιουσέφ Ελ Αραμπί
Έδρα

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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Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»
Τίτλοι
45 Πρωταθλήματα
28 Κύπελλα
18 Νταμπλ
4 Σούπερ Καπ
1 Βαλκανικό Κύπελλο
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Διευθυντής Επικοινωνίας:
Νίκος Γαβαλάς
Γραφείο Τύπου:
Βασίλης Δούκας
Γραφείου Τύπου Ακαδημίας:
Αλέξης Περδίκης
Ψηφιακά Μέσα
olympiacos.org
facebook.com/olympiacosfc
twitter.com/olympiacosfc
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
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.
Την προηγούμενη 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, ο
κυριότερος στόχος ήταν πάντα η ανάκτηση των
εγχώριων σκήπτρων, κάτι που ο Πορτογάλος
προπονητής κατάφερε στη δεύτερή του θητεία
στον "ερυθρόλευκο" πάγκο, κατακτώντας το 45ο
πρωτάθλημα στην ιστορία του Θρύλου!
Ο κ. Μαρτίνς βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας
για τρίτη διαδοχική σεζόν. Τον Μάιο του 2020
ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Θρύλο για
ακόμα δύο χρόνια και λίγους μήνες αργότερα
οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση τόσο του
Πρωταθλήματος, όσο και του Κυπέλλου Ελλάδος.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΑΝΤΟΝΙΟ ΕΝΡΙΚΕΣ
ΡΟΥΙ ΠΕΔΡΟ ΚΑΣΤΡΟ
ΛΟΥΙΣ ΑΝΤΕΡΟ ΛΟΜΠΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ ΛΟΥΚΑΣ

Βοηθός Προπονητή
Βοηθός Προπονητή
Αναλυτής
Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
Προπονητής Τερματοφυλάκων
Αναλυτής
Αναλυτής
Αναλυτής

IΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΒΙΛΙΑΣ
ΣΗΦΗΣ ΚΛΕΙΔΗΣ
ΓΙΏΡΓΟΣ ΖΟΥΡΙΔΆΚΗΣ
ΕΡΝΑΝΙ ΓΚΟΜΕΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ

Ιατρός
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Διατροφολόγος
Μασέρ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Team Manager
ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΗΣ
Φροντιστής
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ Φροντιστής
ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΆΤΣΙΚΑΣ
Φροντιστής
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΠΕΡΑΛ Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ
Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΛΗ
Διερμηνέας

ΤΜΉΜΑ SCOUTING
ΦΡΑΝΣΟΥΆ ΜΟΝΤΕΣΤΌ	
ΑΛΕΧΆΝΤΡΟ ΝΤΕ ΜΠΑΡΤΌΛΟ
ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ
ΣΊΜΟΣ ΧΆΒΟΣ

Επικεφαλής Scouting
Επιτελική θέση
Scout
Scout
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Η ΟΜΑΔΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ

1

16

31

44

15

23

25

24

Ζοζέ
Σα

Μπόμπι
Αλέν

Όγκμουντουρ
Κρίστινσον

Ηλίας
Καραργύρης

Σβέτοζαρ
Μάρκοβιτς

Λεονάρντο
Κούτρης

Ουσεϊνού
Μπα

Χοσέ
Χολέμπας

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

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

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1989
ΧΩΡΑ: ΙΣΛΑΝΔΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.93

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2000
ΧΩΡΑ: ΣΕΡΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.85

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.71

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1984
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.84

88

99

3

34

13

66

5

4

Κωνσταντίνος
Τζολάκης

Μάριος
Σιαμπάνης

Ρούμπεν
Σεμέδο

Ραφίνια

Αβραάμ
Παπαδόπουλος

Παπ Αμπού
Σισέ

Μαντί
Καμαρά

Ανδρέας
Μπουχαλάκης

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Μέσος

Μέσος

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.86

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.72

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

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

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

6

7

8

10

22

90

28

97

Γιαν
Εμβιλά

Κώστας
Φορτούνης

Καφού

Πέπε

Μαξιμιλιάνο
Λοβέρα

Ματιέ
Βαλμπουενά

Βασίλης
Σουρλής

Λάζαρ
Ραντζέλοβιτς

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29 IOYNIOY 1990
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.82

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

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 ΜΑΪΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.83

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

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

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

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

14

17

18

19

2

9

11

20

Θανάσης
Ανδρούτσος

Μάριος
Βρουσάι

Μπρούνο
Φελίπε

Γιώργος
Μασούρας

Χιλάλ
Σουντανί

Aχμέντ
Χασάν

Γιουσέφ
Ελ Αραμπί

Ούγκο
Κάιπερς

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Επιθετικός

Επιθετικός

Επιθετικός

Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 6 ΜΑΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1998
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.83

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

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

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

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

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΒΕΛΓΙΟ
ΥΨΟΣ: 1.85
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Ο Ολυμπιακός έχει παίκτες που
μπορούν να κρίνουν το παιχνίδι
ανά πάσα στιγμή»

O

Ραφίνια γνωρίζει το UEFA Champions League όσο
λίγοι ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Έχει αγωνιστεί
10 σεζόν στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης
και πλέον βρίσκεται ένα βήμα πριν δώσει το “παρών”
στα... αστέρια για 11η φορά στην πλούσια καριέρα
του. Ο Βραζιλιάνος είναι ο μοναδικός παίκτης από
τα ρόστερ των δύο ομάδων που έχει καταφέρει να
γευτεί το νέκταρ της επιτυχίας στο UEFA Champions
League, πανηγυρίζοντας με την Μπάγερν Μονάχου στο
δραματικό τελικό της 25ης Μαΐου του 2013 κόντρα
στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ.

Ομόνοια, η οποία στον προηγούμενο γύρο πέταξε
εκτός συνέχειας τον Ερυθρό Αστέρα. Στα 35 του χρόνια
ο Ραφίνια δηλώνει έτοιμος για τις δύο μάχες που θα
ακολουθήσουν και ανυπομονεί να βοηθήσει τον Θρύλο
να ξεπεράσει το εμπόδιο της σημερινής του αντιπάλου,
προκειμένου να βρεθεί για ακόμα μία φορά στους
ομίλους.

Ο Βραζιλιάνος άσος μιλάει στο επίσημο Match
Programme του αγώνα Ολυμπιακός-Ομόνοια και
αναφέρεται στο τι πρέπει να προσέξει ο Θρύλος, γιατί η
κυπριακή ομάδα έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση, ποιο
Η εμπειρία του και η γνώση του από νοκ άουτ αγώνες είναι το δικό του κίνητρο και φυσικά στη δυναμική των
της διοργάνωσης θα αποτελέσουν ακόμα ένα όπλο «ερυθρόλευκων».
στα χέρια του κ. Πέδρο Μαρτίνς απέναντι στην
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Νοκ άουτ παιχνίδια όπως αυτό με την Ομόνοια τι κινδύνους κρύβουν;
Τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός;
«Είναι ένας προκριματικός γύρος με δύο παιχνίδια που θα είναι πολύ
δύσκολα γιατί υπάρχει μόνο μία θέση για τη φάση των ομίλων του
UEFA Champions League. Και οι δύο ομάδες θα δώσουν τα πάντα για να
βρεθούν στους ομίλους της κορυφαίας διοργάνωσης. Έχω παίξει πολλά
προκριματικά και ξέρω ότι είναι δύσκολα. Η Ομόνοια κέρδισε στα πέναλτι
τον Ερυθρό Αστέρα και οι παίκτες της έχουν αποκτήσει αυτοπεποίθηση.
Είμαστε καλά προετοιμασμένοι και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε δύο
μεγάλα παιχνίδια, κατακτώντας στο τέλος αυτό που επιθυμούμε, την
πρόκριση».
Τέτοια ματς που δίνουν πρόκριση στους ομίλους του Champions
League, χρειάζονται ιδιαίτερη πνευματική προετοιμασία;
«Φυσικά! Πρέπει να είμαστε έξυπνοι και φυσικά να παίξουμε όπως παίζουμε
πάντα. Δουλεύουμε, γιατί δεν αρκεί ένα, αλλά πρέπει να κάνουμε δύο καλά
παιχνίδια, με εξυπνάδα, με καθαρό μυαλό και με σιγουριά γιατί η πρόκριση
δεν θα κριθεί εδώ. Είναι δύο παιχνίδια και πρέπει να συγκεντρωθούμε και
στα δύο προκειμένου να φτάσουμε στον μεγάλο μας στόχο».
Ποιος είναι ο στόχος σου με την ερυθρόλευκη φανέλα στην κορυφαία
διασυλλογική διοργάνωση;
«Είναι πολύ όμορφο που διεκδικώ ακόμα μία συμμετοχή στο UEFA
Champions League. Eίχα ήδη τη χαρά να βρεθώ 10 φορές στη διοργάνωση
και να κατακτήσω το τρόπαιο μία. Ήμουν πρωταθλητής το 2013 και
γνωρίζω καλά ότι είναι μία διοργάνωση σημαντική, εκπληκτική, όπου όλοι
θέλουν να βρεθούν και να πάρουν μέρος. Αυτό μου έδωσε το κίνητρο για
να επιστρέψω στην Ευρώπη ,να βρίσκομαι εδώ στον Ολυμπιακό. Φυσικά θα
τα δώσουμε όλα στο γήπεδο, θα παίξουμε με πάθος για να καταφέρουμε
να είμαστε παρόντες στη φάση των ομίλων».
Η Ομόνοια απέκλεισε μία ομάδα που βρισκόταν την περσινή σεζόν στους ομίλους
του UEFA Champions League. Αυτό φανερώνει τη δυναμικότητα της σημερινής σας
αντιπάλου;
«Ναι, φυσικά! Πρέπει να σεβαστούμε πολύ την ομάδα της Ομόνοιας, γιατί όπως προανέφερα
έχουν αποκτήσει μεγάλη αυτοπεποίθηση! Και αυτοί επίσης θα ανησυχούν που θα μας
αντιμετωπίσουν. Είμαι σίγουρος πως θα προσέξουν πάρα πολύ γιατί η ομάδα μας διαθέτει
εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να κρίνουν το παιχνίδι ανά πάσα στιγμή. Θα γίνει
λοιπόν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι και πιστεύω πως στο τέλος θα είμαστε εμείς αυτοί που θα
πανηγυρίσουμε την πρόκριση στους ομίλους του UEFA Champions League».
Σε αυτά τα παιχνίδια είναι ακόμα πιο έντονη η απουσία του κόσμου;
«Θα θέλαμε να είχαμε τους φανταστικούς μας φιλάθλους δίπλα μας, αλλά είναι έτσι η
κατάσταση με την πανδημία που δεν επιτρέπεται να αγωνιζόμαστε με κόσμο. Γνωρίζουμε
ότι θα μας υποστηρίζουν, ότι θα είναι στο πλευρό μας και σε αυτή τη μάχη. Θα τα δώσουμε
όλα για να πετύχουμε τον στόχο μας και να τους κάνουμε ακόμα μία φορά χαρούμενους
και περήφανους που υποστηρίζουν τον μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας».
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Νίκος Γιούτσος: «Πολύ καλύτερη
ομάδα ο Ολυμπιακός»

Ο

Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Ομόνοια σε
φιλικό παιχνίδι στις 29 του περασμένου Ιουλίου,
συνάντηση που είναι και η τελευταία ανάμεσα στις δύο
ομάδες πριν το αποψινό ματς, ωστόσο ο Θρύλος έχει
και «επίσημο» παρελθόν με την κυπριακή ομάδα.
Συνδετικός κρίκος με το παρελθόν αυτό, ο Νίκος
Γιούτσος. Ο παλαίμαχος άσος των Πειραιωτών που
φόρεσε την ερυθρόλευκη για 10 συναπτά έτη,
έχει αντιμετωπίσει τους Κύπριους και στις τέσσερις
προηγούμενες συναντήσεις με επίσημο χαρακτήρα.
Την περίοδο 1972/3 η Ομόνοια αγωνιζόταν στο
ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Θρύλο να μένει στο 1-1
στο Καραϊσκάκη ενώ εκτός έδρας πήρε τη νίκη με σκορ
1-2. Και στα δύο αυτά παιχνίδια είχε χριστεί σκόρερ ο
Νίκος Γιούτσος παρόλα αυτά ο ίδιος θυμάται καλύτερα
τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, στο πλαίσιο του
πρώτου γύρου του Κυπέλλου Κυπελλούχων (65/66).

Ο Ολυμπιακός είχε περάσει με 0-1 από την Κύπρο χάρη
σε γκολ του Μποτίνου ενώ στη ρεβάνς του Φαλήρου
παραχώρησε ισοπαλία 1-1 (Παπάζογλου).
«Θυμάμαι πολύ καλά τα δύο ματς. Δεν περιμέναμε ότι
θα φέρουμε ισοπαλία εδώ, το πήραμε στην πλάκα να
σας το πω κι έτσι. Είχαμε κερδίσει εκεί 1-0 και φέραμε
1-1 εδώ. Ήταν καλή ομάδα η Ομόνοια αλλά φταίμε
εμείς γιατί έπρεπε να το πάρουμε πολύ πιο σοβαρά το
παιχνίδι» θυμάται ο Νίκος Γιούτσος, που έμεινε στην
ιστορία λόγω (και) του γνωστού συνθήματος «έμπαινε
Γιούτσο!».
Πρόσθεσε ακόμα:
«Δεν είχαμε κινδυνεύσει στο Καραϊσκάκη αλλά το «Χ»
εντός έδρας είναι πάντα «Χ»... Χάρη στην εκτός έδρας
νίκη πήραμε την πρόκριση».

Για τον φετινό Ολυμπιακό έχει να πει πως «ο Ολυμπιακός
είναι πολύ καλύτερη ομάδα και πρέπει να κερδίσει,
ωστόσο πρέπει να το πάρει πολύ σοβαρά το θέμα. Μην την
πατήσουμε. Την Ομόνοια φέτος δεν την έχω δει, τότε ήταν η
καλύτερη ομάδα στην Κύπρο. Είδα την ομάδα με τον Αστέρα
Τρίπολης, είμαστε καλή ομάδα πρέπει να δέσει και θα δέσει
κι άλλο, αυτό χρειάζεται αλλά ακόμα είναι νωρίς. Πιστεύω
πως θα πάμε καλά».
Μέσος ο ίδιος, πέρα από την πετυχημένη του πορεία
στον Ολυμπιακό ήταν και διεθνής με την εθνική ομάδα.
Η αγαπημένη του θέση ήταν το πάλαι ποτέ «οχτάρι»,
μέσα αριστερά όπως έλεγαν οι παλιότεροι. Για τον
«ερυθρόλευκο» μέσο που του αρέσει περισσότερο, ο ίδιος
έχει να πει:
«Ξεχωρίζω τον Καμαρά που αν προσέξει λίγο παραπάνω
τις πάσες του θα γίνει ακόμα καλύτερος. Για μένα πάντως
τη διαφορά την κάνει ο Φορτούνης, έχει τη μεγαλύτερη
ποιότητα».
Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του νταμπλ στον
κ. Μαρινάκη, τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές.
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Αήττητος και αλώβητος!

Ο

Ολυμπιακός συγκαταλέγεται στις παραδοσιακές
δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς
η παρουσία του στους ομίλους του UEFA Champions
League ή του Europa League είναι κάτι παραπάνω από
συχνό φαινόμενο. Αν και ο Θρύλος έχει προσφέρει τους
περισσότερους βαθμούς στη χώρα μας, η κατάταξη της
Ελλάδας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε έτσι ώστε να
εξασφαλίζει αυτόματα στον πρωταθλητή την παρουσία
του στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής
διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα ο Θρύλος έχει δημιουργήσει ένα
απίστευτο αήττητο σερί που φτάνει στα 16 παιχνίδια.
Καμία από τις οκτώ ομάδες που βρήκε μπροστά του δεν
μπόρεσε να τον «λυγίσει» και να του βάλει φρένο στις
επιδιώξεις του. Κανένας άλλωστε δεν μπορεί να ξεχάσει
τον περσινό άθλο των παικτών του κ. Πέδρο Μαρτίνς, οι
οποίοι έγιναν οι πρώτοι στην Ελλάδα που κατάφεραν να
πανηγυρίσουν την πρόκριση στους ομίλους ξεκινώντας
από το Β’ προκριματικό γύρο, ακολουθώντας το
μονοπάτι των μη πρωταθλητών.

Οι προκριματικοί γύροι αποτελούν μία αγχωτική
διαδικασία για τις ομάδες, όχι όμως για τους
«ερυθρόλευκους» τα τελευταία χρόνια. Ο Ολυμπιακός
για τέσσερις διαδοχικές χρονιές όχι μόνο κατάφερε
να ξεπεράσει τους σκοπέλους στους προκριματικούς
γύρους, αλλά το πέτυχε φεύγοντας αλώβητος από κάθε
δοκιμασία, στην οποία υποβλήθηκε.

Αυτό το απίστευτο σερί ξεκίνησε στις 18 Αυγούστου
του 2016, όταν ο Ολυμπιακός περνούσε νικηφόρα από
την έδρα της Αρόουκα, ολοκληρώνοντας τον στόχο του
μία εβδομάδα αργότερα στην έδρα του, σφραγίζοντας
το εισιτήριο για τους ομίλους του Europa League. Την
επόμενη σεζόν πρώτο εμπόδιο για την επιστροφή των
«ερυθρόλευκων» στα... αστέρια η Παρτίζαν και δεύτερο
η Ριέκα. Με απολογισμό τρεις νίκες και μία ισοπαλία ο

Ολυμπιακός πετυχαίνει ξανά τον στόχο του.
Τη σεζόν 2018/19 η Λουκέρνη στάθηκε άτυχη καθώς βρήκε μπροστά της το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνς. Με
7-1 γκολ σύνολο και δύο νίκες οι Πειραιώτες πέρασαν στα play-off του Europa League, εκεί όπου η Μπέρνλι
παραδόθηκε στις ορέξεις των ποδοσφαιριστών του Πορτογάλου τεχνικού.
Η περσινή αγωνιστική χρονιά ξεκίνησε με την ισοπαλία στο Πλζεν απέναντι στη Βικτόρια, η οποία ήταν η μοναδική
ομάδα που μπόρεσε να φρενάρει επιθετικά τον Ολυμπιακό. Η άκαρπη ισοπαλία στην Τσεχία δεν αποτέλεσε ισχυρό
εμπόδιο, καθώς στον επαναληπτικό ο Θρύλος διέσυρε την αντίπαλό του με 4-0. Δύο νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ
από την Μπασακσεχίρ και άλλες δύο επί της Κράσνονταρ ολοκληρώνουν το αήττητο σερί των 16 αγώνων.
Αν συνεχιστεί η παράδοση κόντρα στην Ομόνοια, από την οποία δεν έχει ηττηθεί ποτέ ο Ολυμπιακός και την έχει
νικήσει δύο φορές στην Κύπρο, τότε το σερί θα διευρυνθεί και ο νταμπλούχος Ελλάδος θα βρεθεί εκεί όπου
πραγματικά ανήκει, στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Play off UEFA Europa League
Αρόουκα-Ολυμπιακός 0-1 (18/8/16)
Ολυμπιακός-Αρόουκα 2-1 (25/8/16)
Γ’ προκριματικός UEFA Champions League
Παρτίζαν-Ολυμπιακός 1-3 (25/7/17)
Ολυμπιακός-Παρτίζαν 2-2 (2/8/17)
Play off UEFA Champions League
Ολυμπιακός-Ριέκα 2-1 (16/8/17)
Ριέκα-Ολυμπιακός 0-1 (22/8/17)
Γ’ προκριματικός UEFA Europa League
Ολυμπιακός-Λουκέρνη 4-0 (9/8/18)
Λουκέρνη-Ολυμπιακός 1-3 (16/8/18)
Play off UEFA Europa League
Ολυμπιακός-Μπέρνλι 3-1 (23/8/18)
Μπέρνλι-Ολυμπιακός 1-1 (30/8/18)
Β’ προκριματικός UEFA Champions League
Βικτόρια Πλζεν-Ολυμπιακός 0-0 (23/7/19)
Ολυμπιακός-Βικτόρια Πλζεν 4-0 (30/7/19)
Γ’ προκριματικός UEFA Champions League
Μπασάκσεχιρ-Ολυμπιακός 0-1 (7/8/19)
Ολυμπιακός-Μπασάκσεχιρ 2-0 (13/8/19)
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Play off UEFA Champions League
Ολυμπιακός-Κράσνονταρ 4-0 (21/8/19)
Κράσνονταρ–Ολυμπιακός 1-2 (27/8/19)
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Χένινγκ Μπεργκ

Χένινγκ Μπεργκ βρίσκεται για δεύτερη σεζόν στο τιμόνι της Ομόνοιας, καθώς ανέλαβε την κυπριακή ομάδα
Ο
το καλοκαίρι του 2019. Ύστερα από μία πλούσια καριέρα ως ποδοσφαιριστής, όπου κατέκτησε μία φορά το
UEFA Champions League (1998-99), τρεις φορές το πρωτάθλημα στην Premier League (1994-95, 1998-99, 1999200), μία φορά το FA Cup (1998-99) και μία φορά το αγγλικό League Cup (2001-02), αποφάσισε το 2005 να συνεχίσει
στον μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου από τη θέση του προπονητή. Πρώτος του σταθμός η Λιν. Αν και νέος μάνατζερ,
κατάφερε την πρώτη σεζόν να οδηγήσει την ομάδα του στην 3η θέση. Οι επόμενες δύο σεζόν δεν ήταν τόσο πετυχημένες,
με τη Λιν να τερματίζει στην 7η και 9η θέση, αντίστοιχα. Επτά στροφές πριν ολοκληρωθεί η τέταρτη χρονιά του στον
σύλλογο οι δύο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους. Επόμενος σταθμός η Λίλεστρομ, στο τιμόνι της
οποίας ήταν για σχεδόν τρία χρόνια.

Ο Νορβηγός επέστρεψε το 2012 στην Αγγλία και στην Μπλάκμπερν με την οποία κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα
ως ποδοσφαιριστής. Αυτή τη φορά η συνεργασία του με τους Ρόβερς δεν ήταν επιτυχημένη και ολοκληρώθηκε μετά
από 57 μέρες και 10 αγώνες.
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ΟΜΟΝΟΙΑ

σημερινή αντίπαλος του
Η
Ολυμπιακού στα play-off του UEFA
Champions League ιδρύθηκε στις 4

Ιουνίου του 1948 από ποδοσφαιριστές
που αποσκίρτησαν από τον AΠOEΛ και
μαζί με αρκετούς άλλους αποφάσισαν να δημιουργήσουν
τον Αθλητικό Σύλλογο Ομόνοια Λευκωσίας. Τα χρώματα
του νεοϊδρυθέντος συλλόγου ήταν το πράσινο της
ελπίδας και το άσπρο της αθωότητας, ενώ ως έμβλημα
επιλέχθηκε το τριφύλλι λόγω του πράσινου χρώματος.

Το όνομα Ομόνοια επιλέχθηκε για να δείχνει την αντίθεση
του σωματείου στο διχασμό και στη διάσπαση.
Το «Τριφύλλι», όπως είναι το παρατσούκλι της κυπριακής
ομάδας, έδωσε τον πρώτο του αγώνα στις 31 Οκτωβρίου
1948, με αντίπαλο τον ΑΜΟΛ Λεμεσού, τον οποίο κέρδισε
με 5-1 στο γήπεδο «Γκόουλ», το οποίο χρησιμοποιούσε
ως έδρα.
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www.fashionbox.gr

Η ΦΆΣΗ ΤΩΝ «PLAY-OFF»

Τα ζευγάρια των Play-0ff
UEFA Champions League
Krasnodar (RUS) vs PAOK (GRE)
M. Tel-Aviv (ISR) vs Salzburg (AUT)
Slavia Praha (CZE) vs Midtjylland (DEN)
Gent (BEL) vs Dynamo Kyiv (UKR)
Molde (NOR) vs Ferencváros (HUN)
Olympiacos (GRE) vs Omonoia (CYP)

ATHENS: CITY LINK, 4 STADIOU STR. – ATTICA CITY LINK, 9 PANEPISTIMIOU STR.
THE MALL ATHENS, MAROUSSI – GOLDEN HALL, MAROUSSI – ATTICA GOLDEN HALL, MAROUSSI
FILOTHEI, 88 KAPODISTRIOU STR. – PIRAEUS, 101 GR. LABRAKI STR.
THESSALONIKI: MEDITERRANEAN COSMOS – ATTICA MEDITERRANEAN COSMOS
HYDRA: MY HYDRA BOUTIQUE, PORT OF HYDRA
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ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

ΧΈΝΙΝΓΚ ΜΠΕΡΓΚ

GOALKEEPERS
ΖΟΖΕ ΣΑ
ΜΠΟΜΠΙ ΑΛΕΝ
ΟΓΚΜΟΥΝΤΟΥΡ ΚΡΙΣΤΙΝΣΟΝ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΛΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

GOALKEEPERS
1
16
31
44
88
99

1
40
98

3
13
15
23
24
25
34
66

5
6
15
17
22
30
31
35

4
5
6
7
8
10
14
17
18
19
22
28
90
97

8
21
16
70
76
78
79
-

DEFENDERS
ΡΟΥΜΠΕΝ ΣΕΜΕΔΟ
ΡΑΦΙΝΙΑ
ΣΒΈΤΟΖΑΡ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΚΟΥΤΡΗΣ
ΟΥΣΕΪΝΟΥ ΜΠΑ
ΧΟΣΕ ΧΟΛΕΜΠΑΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠ ΑΜΠΟΥ ΣΙΣΕ

DEFENDERS

MIDFIELDERS
ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ
ΓΙΑΝ ΕΜΒΙΛΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ
ΚΑΦΟΥ
ΠΕΠΕ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΒΡΟΥΣΑΪ
ΜΠΡΟΥΝΟ ΦΕΛΙΠΕ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ ΛΟΒΕΡΑ
ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΡΛΗΣ
ΛΑΖΑΡ ΡΑΝΤΖΕΛΟΒΙΤΣ
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ΚΙΚΟ
ΜΙΧΑΕΛ ΛΟΥΦΤΝΕΡ
ΤΟΜΑΣ ΧΟΥΜΠΟΚΑΝ
ΓΙΑΝ ΛΕΞΙΑΚΣ
ΑΝΤΑΜ ΛΑΝΓΚ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΙΑΣ

MIDFIELDERS

STRIKERS
ΧΙΛΑΛ ΣΟΥΝΤΑΝΙ
ΑΧΜΕΝΤ ΧΑΣΑΝ
ΓΙΟΥΣΕΦ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ
ΟΎΓΚΟ ΚΆΙΠΕΡΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ
ΦΑΜΠΙΑΝΟ ΡΙΜΠΕΪΡΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΊΔΗΣ

2
9
11
20

ΒΙΤΟΡ ΓΚΟΜΕΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΖΙΩΝΗΣ
ΖΟΡΝΤΙ ΓΚΟΜΕΣ
ΤΙΑΓΚΟ ΦΕΡΕΪΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΑΜΠΤΟΥΛΑΧΙ ΣΕΧΟΥ

STRIKERS
7
11
13
18
75
80
88

ΚΑΛΙ ΣΕΝΕ
ΕΡΙΚ ΜΠΟΤΟΚ
ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΛΗΣ
ΜΙΧΑΛ ΝΤΟΥΡΙΣ
ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ
ΕΡΝΣΕΤ ΑΣΑΝΤΕ
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