ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Super League 2020-21 • 23η Αγωνιστική • 21.2.2021 • 19:30 • ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. Καραϊσκάκης»

Επίσημο
πρόγραμμα αγώνα
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΡΗΣ

Σήµερα
στις
Σήµερα
Κυριακή
στις 22:00
στις22:00
23:20
3

ΕDITORIAL

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

ΓΙΑ ΤΗ 12Η ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΝΙΚΗ
Τρεις βραδιές μετά τον πρώτο αγώνα με την PSV και τη νίκη με 4-2 για τη φάση
των «32» του UEFA Europa League και ο Ολυμπιακός αγωνίζεται ξανά στο
Καραϊσκάκη. Ο αποψινός αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» είναι ο Άρης για την
23η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τις δύο ομάδες χωρίζουν 14 βαθμοί και
είναι η δεύτερη φορά σε διάστημα έντεκα ημερών που βρίσκονται αντιμέτωπες.
Στις 10 του μηνός είχαν παίξει στο Καραϊσκάκη τον πρώτο τους αγώνα για τον
προημιτελικό γύρο του κυπέλλου Ελλάδας, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί
με 2-1. Η ρεβάνς στο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα διεξαχθεί στις 4 Μαρτίου. Να
σημειωθεί πως θα μεσολαβήσουν δύο εκτός έδρας ματς, καθώς την Πέμπτη, η
ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς θα παίξει στην Ολλανδία της ρεβάνς με την PSV, με
στόχο να «σφραγίσει» το εισιτήριο που οδηγεί στους «16» του UEFA Europa
Leaue. Kαι την 1η Μαρτίου θα ταξιδέψει στη Μαγνησία για τον αγώνα με τον
Βόλο, της 24ης αγωνιστικής.
Το σημερινό ματς είναι το δωδέκατο εντός έδρας για τον Ολυμπιακό. Στα
προηγούμενα έντεκα αξιοποίησε στον απόλυτο βαθμό την έδρα του, αφού πέτυχε
ισάριθμες νίκες. Στόχος για τους «ερυθρόλευκους» είναι η 12η εντός έδρας νίκη,
προκειμένου να διατηρηθεί ή και να αυξηθεί η σημαντική βαθμολογική διαφορά
από τους διώκτες τους.

Ψηφιακά Μέσα
@olympiacosfc
Olympiacos FC Official App
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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.

13831

(0,2500€/κλήση, από δίκτυο Forthnet.)
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nova.gr

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

winbank.gr

e-card

Όλες οι
κάρτες

Πέδρο Μαρτίνς
yellows για
αγορές

Μίλια για
ταξίδια

Πόντοι ΑΒ
Βασιλόπουλος

Δώρα από την
ομάδα σας

Olympiacos F.C.
Mastercard

e-card: Απόκτησε την πιστωτική κάρτα Olympiacos F.C. Mastercard® μέσω
winbank, εύκολα και γρήγορα.
Απόκτησε την πιστωτική κάρτα Olympiacos F.C. Mastercard® της Τράπεζας Πειραιώς,
χωρίς να επισκεφθείς κατάστημα, αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας winbank web banking.
Κάνε την πρώτη σου αγορά μέχρι τις 28/2/2021 και κέρδισε τριπλάσιους πόντους
καλωσορίσματος για να έρθεις πιο κοντά στα δώρα της αγαπημένης σου ομάδας.
Πληροφορίες & όροι: www.piraeusbank.gr, T. 210 32 88 000
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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 τρίτη 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.

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

Βοηθός Προπονητή
Βοηθός Προπονητή
Αναλυτής
Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
Προπονητής Τερματοφυλάκων
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

31

Ζοζέ
Σα

Όγκμουντουρ
Κρίστινσον

Ηλίας
Καραργύρης

Κωνσταντίνος
Τζολάκης

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

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

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

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

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

15

3

10

88

44

21

24

Ρούμπεν
Σεμέδο

Μοχάμεντ
Σωκράτης
Παπασταθόπουλος Ντρέγκερ

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 IOYNIOY 1988
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.86

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: ΤΥΝΗΣΙΑ /ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.78

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

Ουσεϊνού
Μπα
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Η ΟΜΑΔΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ

34

25

72

Χοσέ
Χολέμπας

Αβραάμ
Παπαδόπουλος

Όλεγκ
Ρέαμπτσιουκ

Kenny
Lala

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

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

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1998
ΧΩΡΑ: ΜΟΛΔΑΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.80

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.78

4

12

45

5

7

6

Μαντί
Καμαρά

Ανδρέας
Μπουχαλάκης

Γιαν
Εμβιλά

Κώστας
Φορτούνης

Μέσος

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: 29 IOYNIOY 1990
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.82

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

ΠΑΙΚΤΕΣ

14

8

19

Τιάγκο
Σίλβα

Θανάσης
Ανδρούτσος

Μάριος
Βρουσάι

Γιώργος
Μασούρας

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2 IOYNIOY 1993
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.70

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

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

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

28

27

14

17

97

90

Μπρούμα

Ματιέ
Βαλμπουενά

Βασίλης
Σουρλής

Λάζαρ
Ραντζέλοβιτς

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.73

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
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Η ΟΜΑΔΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ

9

16

20

11

Aχμέντ
Χασάν

Γιουσέφ
Ελ Αραμπί

Ούγκο
Κάιπερς

Επιθετικός

Επιθετικός

Επιθετικός

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

ΘΕΜΑ

Η Ακαδημία και οι Σχολές
σε ρυθμούς «Α ball for all»

Η

μεγάλη αγκαλιά του Ολυμπιακού ανοίγει για τα παιδιά με προβλήματα όρασης που θέλουν να παίξουν
ποδόσφαιρο χωρίς να υστερούν σε τίποτα από τους υπόλοιπους συνομηλίκους τους.

Η καμπάνια «Μία μπάλα για όλους» (A ball for all η διεθνής ονομασία) αποτελεί ραγδαία «επίθεση» αγάπης προς
τα τυφλά παιδιά που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή, η προσπάθεια αυτή έχει βρει πρόσφορο
έδαφος και απόκριση σε 168 (μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές) χώρες του κόσμου (σε σύνολο 195!).
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Εμπνευστής της κίνησης αυτής είναι ο κ. Ηλίας Μάστορας, ο οποίος
γνωρίζει άψογα το χώρο και τις ανάγκες του ποδοσφαίρου τυφλών, καθώς ο ίδιος ήταν επί σειρά ετών διαιτητής
στο υψηλότερο επίπεδο. Η παγκόσμια πατέντα την οποία εμπνεύστηκε έχει να κάνει με το εξής: μικρότερη και
ελαφρύτερη μπάλα ποδοσφαίρου προκειμένου να μπορούν να παίζουν με περισσότερη άνεση και ασφάλεια τα
παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Η ειδική μπάλα περιέχει φυσικά και ειδικό κουδουνάκι με το
οποίο μπορεί να γίνεται αντιληπτή εξ ακοής.
Από τη σύλληψη της ιδέας περάσαμε στην πράξη και έτσι προέκυψε η νέα ειδική μπάλα ή αλλιώς «μία μπάλα για
όλους»! Το πολύ ξεχωριστό χαρακτηριστικό όμως της εν λόγω μπάλας είναι άλλο. Δεν μπορεί να αγοραστεί παρά
μόνο να δωριστεί! Πλάι σε έναν ιερό σκοπό δηλαδή προστέθηκε και μία αξιαγάπητη παράμετρος.
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Ο Ολυμπιακός δεν γινόταν να μείνει αμέτοχος. Τα αντανακλαστικά των ανθρώπων της Ακαδημίας και της
Διεύθυνσης Σχολών λειτούργησαν άμεσα προκειμένου να ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης.
Κεντρικός πρωταγωνιστής το Δίκτυο Σχολών του Θρύλου με τους συνεργάτες μας σε Ελλάδα και εξωτερικό
να είναι αυτοί που έχουν αναλάβει να τηρήσουν πιστά τις αρχές που διέπουν τόσο το σύλλογό μας όσο και τον
ηγέτη του, τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Η βοήθεια δηλαδή σε όσους έχουν ανάγκη.
Όπως ανακοινώθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2020, οι Σχολές του Ολυμπιακού αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν
χρήματα προκειμένου να πραγματοποιηθεί αγορά των ειδικών μπαλών οι οποίες στη συνέχεια θα δωριστούν
σε ειδικά σχολεία που φιλοξενούν παιδιά με προβλήματα όρασης. Κατ’ ουσίαν, ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει
πρωταγωνιστές τις ίδιες τις οικογένειες των παιδιών που φιλοξενούνται στις σχολές μας, ως μετόχους της
κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της ΠΑΕ.
Ο κ. Ηλίας Μάστορας έχει να πει σχετικά:
«Η παγκόσμια καμπάνια «Μία μπάλα για όλους» εξασφαλίζει τη δωρεά διανομή ειδικής μπάλας και για παιδιά
με οπτική αναπηρία σε Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από
το Υπουργείο Παιδείας για όλα τα σχολεία της χώρας μας. Το κοινό μας όραμα με το δίκτυο σχολών της
Ακαδημίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, είναι να κουδουνίσει η μπάλα σε κάθε σπίτι και σε κάθε σχολείο όπου φοιτά

παιδί με πρόβλημα όρασης σε όλο τον κόσμο. Το δικαίωμα στο παιχνίδι και στην ποιοτική εκπαίδευση, είναι
προτεραιότητα στις αξίες που πρεσβεύει κάθε μέλους της ομάδας και της ΠΑΕ. Θα μας βοηθήσετε να βάλουμε
γκολ στη συμπερίληψη;».
Τέλος, ο διευθυντής Δικτύου Σχολών του Ολυμπιακού, κ. Βασίλης Νάνος επισημαίνει:
«Είναι προτεραιότητα του δικτύου μας η βοήθεια στον συνάνθρωπο και σε αυτόν που έχει ανάγκη. Εν μέσω
μάλιστα της πανδημίας του κορονοϊού, θέλαμε ακόμα παραπάνω να δείξουμε πως οι σχολές του Ολυμπιακού
είναι εδώ και παρότι –αναγκαστικά- παραμένουν κλειστές, δεν είναι ανενεργές. Στηρίζουμε το project «Α
ball for all» με όλες μας τις δυνάμεις και είμαστε σίγουροι πως οι συνεργάτες του κορυφαίου δικτύου σχολών
ελληνικής ομάδας θα μας δικαιώσουν».
Για περισσότερες πληροφορίες:
210 3418000
E-mail: schools@olympiacos.org
https://aballforall.eu/
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«Αγωνίζεσαι πάντα
για την ιστορία του Ολυμπιακού»

O

Πέτρος Ξανθόπουλος έχει δοξάσει
την ιστορία του Ολυμπιακού και
ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές
του μπαράζ του Βόλου, όπου ο
Θρύλος επιβλήθηκε του Άρη με 2-0.
Ο παλαίμαχος άσος φιλοξενείται
στο επίσημο Match Programme της
σημερινής αναμέτρησης και αρχικά
γυρίζει τον χρόνο πίσω για να μας
θυμίσει τι συνέβη στον ιστορικό εκείνο
αγώνα. Επίσης, πλέκει το εγκώμιο των
«κιτρίνων» τονίζοντας ότι με βάση την
εικόνα τους, πρέπει να τερματίσουν στη
δεύτερη θέση.
Οσο για τον Ολυμπιακό, θεωρεί πως θα
κατακτήσει εύκολα το πρωτάθλημα.
Ωστόσο, γνωρίζοντας όσο λίγοι το βάρος
της «ερυθρόλευκης» φανέλας, εξηγεί
πως οι παίκτες του κ. Πέδρο Μαρτίνς θα
πρέπει να αγωνίζονται σε κάθε παιχνίδι
για τη νίκη, επιδιώκοντας να αυξάνουν
συνεχώς τη διαφορά τους από τις
υπόλοιπες ομάδες και όχι απλά να τη
συντηρούν στα επίπεδα που βρίσκεται
τώρα.
Τέλος, αναφέρεται στην ευρωπαϊκή
μάχη με την Αϊντχόφεν και στέκεται
στην πνευματική ετοιμότητα που έδειξε
ο Θρύλος στο πρώτο παιχνίδι, όταν
ισοφαρίστηκε δύο φορές.
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Ας ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από το παιχνίδι που χάρισε ένα ακόμα πρωτάθλημα στην ιστορία του
Ολυμπιακού, το μπαράζ του 1980. Τι θυμάστε από εκείνη τη μάχη με τον Άρη στον Βόλο;
«Εκείνη τη χρονιά ο Άρης είχε μία πολύ καλή ομάδα και είχε πραγματοποιήσει μία πολύ καλή πορεία στο
πρωτάθλημα. Αυτό το αποδεικνύει άλλωστε και η θέση του στη βαθμολογία. Ήταν μία μονομαχία ανάμεσα
στις δύο κορυφαίες ομάδες εκείνη τη σεζόν και εξελίχθηκε στο να λύσουμε τις διαφορές μας σε ένα παιχνίδι
στον Βόλο. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν πρόκειται για ένα παιχνίδι που θα χαρίσει σε μία απ’ τις δύο ομάδες το
πρωτάθλημα, τα πράγματα γίνονται λίγο δύσκολα. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος και παράλληλα να είσαι
αποφασισμένος. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν λίγο τυχεροί, ο Άρης είχε όντως πάρα πολύ καλή απόδοση, θυμάμαι
ο Χρήστος Αρβανίτης είχε πραγματοποιήσει δύο εκπληκτικές αποκρούσεις στο παραθυράκι της εστίας, σε φάουλ
του Πάλλα. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξαν τα πράγματα, μπήκαμε πιο συγκεντρωμένοι και αυτό μας βοήθησε να
προηγηθούμε γρήγορα. Στη συνέχεια όλα έγιναν πιο εύκολα για την ομάδα μας. Θυμάμαι ήταν μία χρόνια πάρα
πολύ έντονη για εμάς».
Κάνοντας μία αδόκιμη σύγκριση, μπορούμε να πούμε ότι εκείνη η χρονιά με τη σημερινή έχουν κάποιες
ομοιότητες, καθώς ο Άρης έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και βρίσκεται πίσω από τον
Ολυμπιακό στον βαθμολογικό πίνακα;
«Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει σύγκριση. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε διαφορετικές εποχές. Άλλο το ποδόσφαιρο
τότε, άλλο το ποδόσφαιρο τώρα. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι πως ο Άρης τότε είχε μία πολύ ποιοτική
ομάδα, όπως έχει και τώρα. Το ποδόσφαιρο πλέον είναι πιο γρήγορο, πιο δυνατό, χρειάζεται να έχεις πιο πολλές
αντοχές. Φέτος ο Άρης δείχνει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Έχει σταθερότητα, προσπαθεί για το γκολ με ορθόδοξο
τρόπο, παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο με στόχο τη δημιουργία φάσεων και πιστεύω πως ο Άρης αξίζει να είναι δεύτερος».
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Με το 4-2 του πρώτου αγώνα ο Ολυμπιακός μπορεί
να αισθάνεται ασφαλής, ενόψει της ρεβάνς στην
Ολλανδία;
«Φυσικά και δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Και με
4-0 το σκορ πάλι δεν μπορείς να αισθάνεσαι ασφαλής,
δεν υπάρχει ασφάλεια στο ποδόσφαιρο. Απλά, αν η
ομάδα παρουσιαστεί όπως ξέρουμε, τότε μπορεί να
υπερασπιστεί αυτό το πλεονέκτημα που απέκτησε
στο πρώτο ματς. Αν ο Ολυμπιακός είναι μεθοδικός,
όπως μας έχει συνηθίσει να είναι, τότε θα σκοράρει και
στην Ολλανδία. Το σκορ του πρώτου αγώνα του δίνει
ένα μεγάλο αβαντάζ για να περάσει, αλλά τίποτα στο
ποδόσφαιρο δεν είναι τελειωμένο αν ο διαιτητής δεν
σφυρίξει τη λήξη».
Πώς έχετε δει μέχρι τώρα τον Ολυμπιακό κι αν
πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να απειληθεί
στο πρωτάθλημα με βάση τη διαφορά που έχει
διαμορφωθεί ως τώρα στον βαθμολογικό πίνακα;
Μιλήσατε με κολακευτικά λόγια για τον Άρη,
θεωρείτε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να απειληθεί
από τους κίτρινους στο σημερινό παιχνίδι;
«Δεν τίθεται θέμα αν μπορεί ο Άρης να απειλήσει τον
Ολυμπιακό. Για εμένα είναι θέμα του Ολυμπιακού και
όχι του Άρη. Αν ο Ολυμπιακός είναι καλός όπως μας
έχει συνηθίσει και παρουσιαστεί όπως συνήθως, τότε
δεν θα έχει κανένα πρόβλημα για να κατακτήσει τη
νίκη απέναντι στην ομάδα του Άρη. Υπάρχουν βέβαια
και παιχνίδια που μπορεί να μην είσαι τόσο καλός ή
ο αντίπαλος να είναι πιο τυχερός και να μην μπαίνει η
μπάλα στα δίχτυα. Στο ποδόσφαιρο δεν παίζει ρόλο
μόνο η καλή απόδοση, είναι και οι στιγμές που σε
βοηθούν ή το αντίθετο, όπως συνέβη και στο παιχνίδι
με την Αϊντχόφεν στο πρώτο γκολ των Ολλανδών,
όπου η μπάλα χτύπησε σε πόδι αμυντικού και άλλαξε
πορεία. Σε μια σειρά αγώνων ο Ολυμπιακός δεν μπορεί
να απειληθεί. Είναι πιο έμπειρη ομάδα, πιο ποιοτική,
παίζει αυτή τη στιγμή το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το
μόνο σίγουρο είναι πως πρόκειται για μία ομάδα που
ξέρει πως να παίρνει τα αποτελέσματα που επιθυμεί».
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Ο Ολυμπιακός προέρχεται από ένα δύσκολο
παιχνίδι για το Europa League απέναντι στην
Αϊντχόφεν. Πώς είδατε την ομάδα στην αναμέτρηση
της Πέμπτης;
«Θεωρώ πως είναι πολύ δύσκολο οποιαδήποτε ομάδα
να γυρίσει το σκορ όταν έχει ισοφαριστεί δύο φορές
γρήγορα. Εγώ εκεί θα εστιάσω, γιατί είναι ιδιαίτερα
σημαντικό αυτό που πέτυχαν οι ποδοσφαιριστές του
κ. Μαρτίνς. Ήταν καλή προσπάθεια του Ολυμπιακού
και φανέρωσε την πνευματική δύναμη που διαθέτουν
οι παίκτες της ομάδας. Είναι σημαντικό, γιατί
ισοφαρίστηκε γρήγορα δύο φορές, ιδίως με το πρώτο
γκολ που η μπάλα χτυπάει στο πόδι και καταλήγει στα
δίχτυα αλλά και στο δεύτερο, όπου η ομάδα δεν είχε
τη σωστή αντίδραση στη φάση. Ωστόσο, με τη δική του
απόδοση ο Ολυμπιακός γύρισε το ματς και νομίζω ότι
εκεί πρέπει να σταθούμε όλοι, γιατί έχει δημιουργήσει
μια πνευματική ικανότητα αυτή η ομάδα που δεν τα
παρατάει ποτέ».

«Ξεκινώντας από το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, ο
Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρα το μεγάλο φαβορί για την
κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά όπως είπαμε και
προηγουμένως στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να είσαι
σίγουρος για τίποτα. Χρειάζεται συνεχής προσπάθεια,
σεβασμός στους αντιπάλους και πρέπει να είσαι σε κάθε
ματς έτοιμος να αποδεικνύεις ότι είσαι δίκαια πρώτος.
Στον Ολυμπιακό αυτό πρέπει να συμβαίνει και συμβαίνει

βέβαια χρόνια τώρα. Σε κάθε ματς που έρχεται δίνουν
εξετάσεις, τόσο οι παίκτες, όσο και οι προπονητές. Άρα
αντιλαμβάνεσαι πως δεν τίθεται απλά θέμα αν κέρδισα
ή δεν κέρδισα το ματς. Ακόμα κι αν ένα παιχνίδι είναι
αδιάφορο, θα σου ζητηθεί να το πάρεις γιατί αγωνίζεσαι
για την ιστορία του Ολυμπιακού. Η λογική λέει ότι ο
Ολυμπιακός θα το κατακτήσει εύκολα το πρωτάθλημα,
αλλά εγώ ως φίλαθλος και ως Ολυμπιακός δεν μπορώ
να λειτουργήσω έτσι. Σε κάθε παιχνίδι που έρχεται, ο
Ολυμπιακός πρέπει να αποδεικνύει ότι είναι καλός και
ότι είναι δίκαια πρώτος. Πρέπει να αυξήσει τη διαφορά
και όχι να κοιτάζει να τη συντηρήσει στο +14 ή στο
+16. Αυτή είναι η νοοτροπία του Ολυμπιακού και αυτή,
όπως έχει δείξει μέχρι τώρα, τους έχει μεταδώσει και
ο προπονητής τους. Βλέπουμε ότι δε σταματάνε ποτέ
μέσα στο παιχνίδι, συνεχίζουν να κυνηγάνε το γκολ και
δεν τους γυρίζει πίσω για να κρατήσουν ένα σκορ. Στο
παιχνίδι με την Αϊντχόφεν έκανε τρεις αλλαγές για να
κυνηγήσει το τέταρτο γκολ και μπράβο του. Φυσικά θα
υπάρχουν και στιγμές που θα πρέπει να το κάνεις αυτό
για να κερδίσεις ένα παιχνίδι. Δεν είσαι πάντα καλός
και θα χρειαστεί εκείνες τις στιγμές να κάνεις αυτό που
πρέπει για να κρατήσεις το σκορ. Γενικά, ο Ολυμπιακός
έχει αποκτήσει μία ακόμα πιο... σωστή νοοτροπία ως
προς το ποδόσφαιρο και το βγάζει αυτό αγωνιστικά
και πνευματικά. Όταν είσαι έτοιμος πνευματικά πολλά
μπορείς να καταφέρεις, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή
βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο και είμαι
σίγουρος πως μπορεί να δώσει ακόμα περισσότερα
πράγματα στη συνέχεια».
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O ANTIΠΑΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο Άρης ιδρύθηκε στις 25 Μαρτίου του 1914 σε ένα καφενείο στην
περιοχή «Ναύαρχος Βότσης» στην Καλαμαριά. Μία παρέα νεαρών
της εποχής, που αποτελούταν από μαθητές και απόφοιτους

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΗ

του "Ελληνικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης", αποφάσισαν να

Έτος ίδρυσης
1914

δημιουργήσουν ένα σύλλογο και εμπνεύστηκαν το όνομα από το
θεό του πολέμου της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας.

Χρώματα
Κίτρινο-Μαύρο

Ο Άρης, συνώνυμο της ανδρείας και της γενναιότητας, έχει γράψει

Πρόεδρος
Θοδωρής Καρυπίδης

τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα οι
«κίτρινοι» έχουν στεφθεί πρωταθλητές τρεις φορές. Την πρώτη το
1928, τη δεύτερη το 1932 και τελευταία το 1946. Επίσης, ο Άρης έχει
κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδος τη σεζόν 1969-70, επικρατώντας

Έδρα
Γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης»

στον τελικό του ΠΑΟΚ με 1-0.
Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει
φτάσει μία φορά μέχρι τους «16» του Κυπέλλου UEFA, ενώ έχει
πανηγυρίσει μεγάλες νίκες απέναντι σε ομάδες όπως η Μπενφίκα, η

Για τους μικρούς πρωταθλητές
της καρδιάς μας
Μία πρότυπη, πανεπιστημιακού επιπέδου παιδιατρική κλινική
που διαθέτει όλες τις εξειδικεύσεις της παιδιατρικής.
Με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο
τεχνολογικό εξοπλισμό, ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό
και έμπειρους ιατρούς.
Η υγεία των παιδιών στα καλύτερα χέρια.

Υπερήφανος Xορηγός ΠΑΕ Ολυμπιακός
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Περούτζια και η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αλκμήνης 69
Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ.: +30 2310 325001
Fax: +30 2310 309035
E-mails: info@arisfc.com.gr,
press@arisfc.com.gr
Website: www.arisfc.com.gr

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Άκης Μάντζιος

O

Άκης Μάντζιος είναι από τους παλαιότερους προπονητές της Σούπερ
Λιγκ, με σχεδόν 300 παιχνίδια στους πάγκους ομάδων. Ο Έλληνας
τεχνικός ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα τη σεζόν 2008-09 από
το Χαϊδάρι, αλλά μετά από ένα χρόνο στη Γ’ Εθνική έκανε το άλμα για την
πρώτη τη τάξει κατηγορία, αναλαμβάνοντας τις τύχες του Πανιωνίου. Στο
τιμόνι των «κυανέρυθρων» βρέθηκε άλλες τρεις φορές, συγκεκριμένα
το 2011, το 2012 και το 2019. Ο 51χρονος, πριν μετακομίσει στη
Θεσσαλονίκη για τον Άρη τον Σεπτέμβριο, είχε διατελέσει προπονητής
σε Θρασύβουλο, Κέρκυρα, Πανθρακικό, Λεβαδειακό, Απόλλωνα Σμύρνης
και Λαμία. Ο Μάντζιος διαδέχθηκε τον Μίκαελ Ένινγκ στον πάγκο των
«κιτρίνων» στις αρχές της σεζόν…
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www.fashionbox.gr

ΙΣΤΟΡΙΑ

«Τρέχει» το μεγαλύτερο σερί του
VS

E

πτά σερί εντός έδρας νίκες σε επίπεδο
πρωταθλήματος έχει να επιδείξει απέναντι
στον Άρη ο Ολυμπιακός. Η επίδοση που
εξελίσσεται στους ισάριθμους τελευταίους
αγώνες ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι η
καλύτερη για τους Πειραιώτες απέναντι στους
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Θεσσαλονικείς. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν έτσι
κι αλλιώς τον πρώτο λόγο στα παιχνίδια με
τους «κίτρινους» όποτε τους υποδέχονται σαν
γηπεδούχοι. Σε σύνολο 57 ματς, οι νίκες είναι
42-5 ενώ σε ακόμα 10 περιπτώσεις ο Άρης έχει
φύγει με το βαθμό της ισοπαλίας από τον Πειραιά.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΚΟΡ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΚΟΡ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΚΟΡ

06/12/59

1-1

16/12/79

1-0

09/01/00

2-0

21/05/61

3-1

24/05/80

2-0

21/01/01

4-1

20/05/62

4-2

23/11/80

2-0

27/01/02

0-1

24/03/63

3-1

14/03/82

1-1

23/03/03

1-0

12/04/64

2-0

30/01/83

0-0

16/05/04

3-0

11/10/64

2-3

06/11/83

0-1

30/01/05

2-1

08/05/66

0-0

02/12/84

3-1

18/03/07

0-0

30/10/66

1-0

23/03/86

3-2

27/01/08

1-0

19/05/68

2-1

08/02/87

1-2

14/02/09

2-1

16/10/68

2-2

24/04/88

2-1

18/04/10

2-1

07/06/70

1-1

13/11/88

3-1

16/05/10

0-0

16/05/71

4-1

10/12/89

2-0

24/10/10

1-0

17/10/71

0-0

02/06/91

5-1

11/03/12

3-0

27/05/73

2-1

09/02/92

4-0

24/02/13

2-1

12/05/74

4-0

26/09/92

2-0

30/03/14

1-0

29/09/74

1-0

10/01/94

1-1

10/03/19

4-1

11/04/76

2-1

21/05/95

2-1

19/01/20

4-2

14/06/20

3-1

03/10/76

4-3

18/02/96

4-0

23/04/78

1-2

24/11/96

4-0

01/04/79

2-0

25/04/99

1-0
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ΙΣΤΟΡΙΑ

9.2.1992
Ο Νίκος Τσιαντάκης σε προσπάθειά του
από την ευρεία νίκη του Ολυμπιακού επί
του Άρη με 4-0 τη σεζόν 1991/92.

30.1.2005
Ο Γιαννάκης Οκκάς με κεφαλιά άνοιξε
τον δρόμο για την επικράτηση (21) των «ερυθρόλευκων» επί των
«κίτρινων» τη σεζόν 2004/05.

24.10.2010
Ο Ριέρα μόλις έχει στείλει την μπάλα στα
δίχτυα, χαρίζοντας στον Ολυμπιακό το
τρίποντο (1-0).
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23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΟΣ
GOALS
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΟΜΑΔΕΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΡΗΣ
A.E.K.
Π.Α.Ο.Κ.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Ο.Φ.Η.
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Α.Ε.Λ.

ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

57
43
43
43
41
37
27
25
22
21
19

20
22

15
14

20

9

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΤΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΆ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

ΗΤΤΕΣ

ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

ΗΤΤΕΣ

ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

ΗΤΤΕΣ

55
27
36
41
27
22
22
22
23
20
19
11
11
11

10
13
25
20
15
20
29
30
30
26
36
30
30
33

+45
+14
+11
+21
+12
+2
-7
-8
-7
-6
-17
-19
-19
-22

18
13
13
12
12
10
6
6
6
5
5
3
2
1

3
4
4
7
5
7
9
7
4
6
4
6
8
6

1
5
5
3
5
5
7
9
11
11
13
11
12
13

11
6
5
7
6
6
2
4
2
1
2
2
2
0

0
2
3
4
3
3
4
3
1
4
3
2
3
5

0
3
3
0
2
2
4
4
8
6
7
6
6
5

7
7
8
5
6
4
4
2
4
4
3
1
9
1

3
2
1
3
2
4
5
4
3
2
1
4
5
1

1
2
2
3
3
3
3
5
4
5
6
5
6
8

ΒΑΘΜΟΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΚΟΛ

6
5
2

+1
-1

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΑΣ

Στις ισοβαθμίες τα κριτήρια κατάταξης κατά σειρά είναι τα εξής:
• Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.
• Η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες.
• H διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα.
• H καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα.
• H καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα.
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ΓΗΠΕΔΟ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-Ο.Φ.Η.

"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ"

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2021 17:15

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-Π.Α.Ο.Κ.

"ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2021 19:30

ΑΡΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

"ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ"

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2021 15:00

ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2021 17:15

"ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ"

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2021 17:15

"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2021 19:30

Α.Ε.Λ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-A.E.K.
ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

01 ΜΑΡΤΊΟΥ 2021

19:30
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

ΆΚΗΣ ΜΆΝΤΖΙΟΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΖΟΖΕ ΣΑ
ΟΓΚΜΟΥΝΤΟΥΡ ΚΡΙΣΤΙΝΣΟΝ

23

ΧΟΥΛΙΑΝ ΚΟΥΕΣΤΑ ΝΤΙΑΖ

1

30

ΖΑΚΑΡΙ ΜΠΟΥΣΕ

31

99

ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

3

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ

44

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΛΑΚΗΣ

88

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
5

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
ΡΟΥΜΠΕΝ ΣΕΜΕΔΟ

3

ΣΩΚΡΆΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΌΠΟΥΛΟΣ

15

ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΝΤΡΕΓΚΕΡ

21

ΟΥΣΕΪΝΟΥ ΜΠΑ

24

ΧΟΣΕ ΧΟΛΕΜΠΑΣ

25

ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

34

ΌΛΕΓΚ ΡΈΑΜΠΤΣΙΟΥΚ

34

ΚΈΝΙ ΛΑΛΆ

72

21
22

ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΓΚΑΝΕΑ

25

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ

27

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΝΓΚΕΡΓΚΗΣ

29

ΓΙΟΧΑΝ ΜΠΕΝΑΛΟΥΑΝ

40

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ

44

ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

66

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΣΑΚΙΤΣ

92

ΛΙΝΤΣΕΪ ΡΟΟΥΖ

ΜΕΣΟΙ

ΜΕΣΟΙ
ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ

4

6

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ

5

7

ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΑΝΤΣΙΝΙ

ΓΙΑΝ ΕΜΒΙΛΑ

6

8

ΛΕΡΙΝ ΝΤΟΥΑΡΤΕ

ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ

7

10

ΜΑΤΕΟ ΓΚΑΡΣΙΑ

ΤΙΑΓΚΟ ΣΙΛΒΑ

8

16

ΜΠΡΟΥΝΟ ΓΚΑΜΑ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

14

18

ΦΑΚΟΥΝΤΟ ΜΠΕΡΤΟΛΙΟ

ΜΑΡΙΟΣ ΒΡΟΥΣΑΪ

17

20

ΕΡΓΚΟΥΣ ΚΑΤΣΕ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ

19

26

ΧΑΒΙΕ ΜΑΤΙΓΙΑ

ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ

28

31

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΡΛΗΣ

90

38

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΟΥΤΣΗΣ

ΛΑΖΑΡ ΡΑΝΤΖΕΛΟΒΙΤΣ

97

77

ΦΕΛΙΠΕ ΜΠΡΟΥΝΟ

88

ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΣΑ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
ΑΧΜΕΝΤ ΧΑΣΑΝ

36

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ
ΝΤΑΝΙΕΛ ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ

ΤΖΕΪΜΣ ΤΖΕΓΚΟ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9

9

ΓΙΟΥΣΕΦ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ

11

14

ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ

ΟΥΓΚΟ ΚΑΪΠΕΡΣ

20

17

ΣΑΝΤΕ ΣΙΛΒΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΣ

37

