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Super League 2020-21 • 5η Αγωνιστική Playoffs • 21.4.2021 • 17:15 • ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. Καραϊσκάκης»
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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

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Με αφετηρία τον σημερινό αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ολυμπιακός ανοίγει
έναν κύκλο τριών συνεχόμενων εντός έδρας ματς που θα κλείσει μέσα στη
Μεγάλη Εβδομάδα, οπότε και θα διεξαχθεί η ρεβάνς με τον ΠΑΣ Γιάννινα για τον
ημιτελικό γύρο του κυπέλλου Ελλάδας.
Το ματς με του «Αρκάδες» γίνεται στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των playoffs.
Οι πρωταθλητές Ελλάδας που απέχουν 32 βαθμούς από τον 6ο της βαθμολογίας,
Αστέρα, έχουν ως στόχο μία ακόμη νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης», η οποία θα είναι
η 25η στη σεζόν. Της ρεβάνς του κυπέλλου θα προηγηθεί το ντέρμπι της 6ης
αγωνιστικής των playoffs με αντίπαλο την ΑΕΚ.
Με την επιστροφή τους στο σπίτι, ο Πέδρο Μαρτίνς και οι ποδοσφαιριστές
του φιλοδοξούν να συνδυάσουν το τερπνόν μετά του ωφελίμου, δηλαδή να
προσφέρουν ελκυστικό θέαμα, φθάνοντας παράλληλα στην κατάκτηση των
τριών βαθμών.
Έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής
των playoffs και νωρίτερα από ποτέ στην ιστορία του (επτά αγωνιστικές πριν από
τη λήξη της περιόδου) ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει να διατηρηθεί σε υψηλό
επίπεδο στα ματς που απομένουν, ώστε να καταφέρει να κλείσει τη χρονιά με την
κατάκτηση και του κυπέλλου. Εφόσον συμβεί, τότε ο Πέδρο Μαρτίνς θα γίνει ο
πρώτος προπονητής ο οποίος θα έχει καθοδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» σε
δύο συνεχόμενα νταμπλ.

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.
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

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 .

e-card: Απόκτησε την πιστωτική κάρτα Olympiacos F.C. Mastercard® μέσω
winbank, εύκολα και γρήγορα.
Τώρα, αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας winbank web banking, μπορείς να αποκτήσεις
την Olympiacos F.C. Mastercard, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα.
Χρησιμοποίησέ την για τις αγορές σου, μάζεψε πόντους και εξαργύρωσέ τους σε συλλεκτικά δώρα
και μοναδικές εμπειρίες με την αγαπημένη σου ομάδα.
Πληροφορίες & όροι: www.piraeusbank.gr, T. 210 32 88 000

8

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 ενώ την
τρέχουσα σεζόν έχει στεφθεί ήδη πρωταθλητής με
τον 46ο τίτλο για τον Θρύλο.
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

Ανάλυση νίκης

Τ

ο ποδόσφαιρο δεν είναι απλά ένα άθλημα, δεν είναι ο βασιλιάς των σπορ, είναι ένας ζωντανός οργανισμός
που μέρα με τη μέρα αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Χρόνο με τον χρόνο βλέπουμε αλλαγές που
μετατρέπουν το άθλημα σε επιστήμη. Νέοι ρόλοι, νέες ειδικότητες μέσα στις ομάδες, οι οποίες συντελούν τα
μέγιστα έτσι ώστε οι (τηλε)θεατές να παρακολουθούν ένα υψηλού επιπέδου θέαμα, τακτικό και αγωνιστικό.
Μία επιστήμη που έχει εισχωρήσει στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια είναι αυτή του Αναλυτή. Ένας ρόλος
σημαντικός σε πολλούς τομείς, καθώς βοηθάει τους προπονητές, τους γυμναστές και το ιατρικό τιμ καθημερινά.
Η ανάλυση στο ποδόσφαιρο ξεκίνησε λίγο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά εξελίχθηκε αρκετά τις
τελευταίες δύο δεκαετίες. Τα περασμένα χρόνια οι αριθμοί που έπαιζαν το μεγαλύτερο ρόλο ήταν τα γκολ,
οι ασίστ, οι αποκρούσεις. Πλέον οι προπονητές, μέσω της εξειδικευμένης ομάδας που διαθέτουν, συλλέγουν
περισσότερες πληροφορίες που κάνουν το έργο τους πιο εύκολο, πιο ξεκάθαρο για εκείνους και πιο μπερδεμένο
για τον υπόλοιπο κόσμο.
Τα χαρτιά έχουν δώσει τη θέση τους στους υπολογιστές, έχουν προστεθεί τα γιλέκα μέσα από τις εμφανίσεις
(τα λεγόμενα gps) και φυσικά τα κατάλληλα προγράμματα. Όλα αυτά δεν λείπουν και από τη φαρέτρα του
Ολυμπιακού.
Ο Θρύλος ήταν από τις πρώτες ομάδες στην Ευρώπη που επένδυσε σε αυτό το κομμάτι και δεν σταματά ποτέ
να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και σε αυτό τον τομέα, προσθέτοντας τα καλύτερα… εργαλεία
στον πρωτομάστορα της ομάδας, που δεν είναι άλλος από τον προπονητή.
Το τμήμα αναλυτών του Ολυμπιακού είναι το δεύτερο ζευγάρι ματιών του Πέδρο Μαρτίνς. Οι Λούις Λόμπο,
Ιωσήφ Λουκάς και Γιάννης Βογιατζάκης συγκεντρώνουν πληροφορίες, απομονώνουν όλα αυτά τα σημεία
που πρέπει να προσεχθούν και προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες στον προπονητή, προκειμένου να
καταστρώσει το πλάνο που θα οδηγήσει την ομάδα στην επιτυχία.
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Ο Λούις Λόμπο, ο οποίος ακολούθησε τον Πέδρο
Μαρτίνς από την Πορτογαλία στην Ελλάδα, μας
εξηγεί ποιος είναι ο ρόλος του τμήματος στην
ομάδα.
«Χωρίζουμε τη δουλειά του τμήματος σε δύο
μεγάλες κατηγορίες. Ανάλυση της δικής μας ομάδας
και ανάλυση του αντιπάλου. Για τη δική μας ομάδα
υπάρχουν υποκατηγορίες, αναλύουμε κάθε παίκτη,
την εξέλιξή του από τη μέρα που τον γνωρίσαμε μέχρι
και σήμερα. Καθημερινά αναλύουμε τι έχει βελτιώσει,
τι χρειάζεται να βελτιώσει, τα αποτελέσματα κάθε
άσκησης που κάνει, τα αποτελέσματα των επιδόσεών
του στον αγώνα. Στη συνέχεια αναλύουμε το σύνολο
των προπονήσεων της ομάδας γενικότερα. Το
αποτέλεσμα της ομάδας σε κάθε παιχνίδι, τι έκανε
καλά και τι άσχημα καθώς και την καθημερινή
προπόνηση. Τι αποτέλεσμα δηλαδή έχει κάθε
άσκηση, κάθε τμήμα της προπόνησης. Αυτή είναι και
η μεγάλη διαφορά με τον προπονητή, που αναλύει
την καθημερινή προπόνηση. Αναλύει ανά διαστήματα
τα αποτελέσματα των αγώνων, αλλά κυρίως αναλύει

την απόδοση των παικτών καθημερινά αλλά και την
επίδοσή τους στους αγώνες. Και ομαδικά λοιπόν
αλλά και ατομικά η ανάλυση.
Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την ανάλυση
του αντιπάλου. Κάθε ένας από τους παίκτες του
αν τιπάλου έχει τα δικά του χαρακτηρισ τικά.
Αναλύουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως και τη
συμπεριφορά του. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να
προβλέψουμε τι θα κάνει ο αντίπαλος προπονητής
βάσει του υλικού που έχει. Ποια τα προτερήματα, ποια
τα μειονεκτήματα και τελικά τον τρόπο που θα παίξει
ο αντίπαλος.
Αυτές μπορούμε να πούμε πως είναι οι δύο μεγάλες
κατηγορίες. Με αυτόν τον τρόπο ο προπονητής μας
προσπαθεί να βελτιώσει τη δική μας ομάδα αλλά και
να προβλέψει πως θα συμπεριφερθεί ο αντίπαλος
προπονητής, οι αντίπαλοι παίκτες και εν τέλει η
αντίπαλη ομάδα».
Πώς βοηθάει η τεχνολογία σε αυτό το κομμάτι,
μας το αναλύει ο Γιάννης Βογιατζάκης.
«Η τεχνολογία μας δίνει τα εφόδια για να γίνουν όλα
αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Υπάρχουν καθαρά
ποδοσφαιρικά λογισμικά, τα οποία τα χρησιμοποιούμε
πολλά χρόνια. Προγράμματα που χρησιμοποιούν οι
κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη, τα οποία διαθέτουμε
και εμείς στον Ολυμπιακό. Ό,τι χρειάζεται η ομάδα σε
αυτό τον τομέα μας τα παρέχει η ομάδα.
Παράλληλα, η τεχνολογία βοηθάει σε χρόνο και
ταχύτητα ούτως ώστε να μπορούμε γρήγορα να
ξεχωρίσουμε τις φάσεις και να κατηγοριοποιήσουμε
τον κάθε αντίπαλο. Μας βοηθάει να κάνουμε τους
παίκτες να αντιληφθούν καλύτερα τι κάνουν ή τι
δεν κάνουν, στον αγωνιστικό χώρο, οι αντίπαλοι.
Η τεχνολογία είναι ένα μεγάλο κομμάτι πλέον στο
ποδόσφαιρο και βοηθάει σε όλους τους τομείς.
Όπως, παραδείγματος χάριν, τα λεγόμενα gps. Τα
ειδικά αυτά γιλέκα που φορούν οι ποδοσφαιριστές,
βοηθούν πρωτίστως τον γυμναστή της ομάδας,
αφού έχει κάθε μέρα στοιχεία για να ‘διαβάσει’ κάθε
παίκτη. Τι έκανε στον αγώνα ή στην προπόνηση,
πόσο έτρεξε, τι ταχύτητες έπιασε, πόσα χιλιόμετρα

20

κάλυψε, πότε έφτασε στα «κόκκινα» και πότε
πρέπει να ξεκουραστεί. Είναι ένα πολύ σημαντικό
εργαλείο μέσα στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή που
βοηθά περισσότερο βέβαια τον Χρήστο Μουρίκη, τον
γυμναστή μας».
Βέβαια, ανάλυση χωρίς τακτική δεν μπορεί
να υπάρξει και ο Λουκάς Ιωσήφ μας εξηγεί
πως λειτουργεί και αυτό το κομμάτι του
συγκεκριμένου τμήματος.
«Σημαντικό κομμάτι είναι η στρατηγική και η
φιλοσοφία του προπονητή. Με βάση αυτό εμείς θα
κοιτάξουμε τι θα κάνει η αντίπαλη ομάδα, ποια είναι η
γενικότερη στρατηγική της, πως θέλει να αναπτυχθεί,
πως να αμυνθεί, τι κενούς χώρους δημιουργεί
και πως μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε
εμείς. Η τελική επιλογή είναι θέμα προπονητή. Με
βάση, δηλαδή, τη δική μας στρατηγική, πως θα
εκμεταλλευτούμε τα μειονεκτήματα του αντιπάλου
ή πως θα αποδυναμώσουμε τα πλεονεκτήματά του.
Εμείς θα δώσουμε ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών
στο τακτικό κομμάτι και ο προπονητής από εκεί και
πέρα θα επιλέξει τι θέλει να εφαρμόσει».
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Σε διπλό ταμπλό
Το πρόγραμμα της ομάδας των αναλυτών είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Ο Γιάννης Βογιατζάκης αρχικά μας
αποκαλύπτει τη δική τους καθημερινότητα. «Μία ώρα πριν την προπόνηση είμαστε στο Ρέντη. Αν η προπόνηση
ξεκινάει στις 10:00, είμαστε στις θέσεις μας στις 9:00 και ούτω καθεξής. Η δουλειά τελειώνει ανάλογα με τους
αγώνες. Την τρέχουσα σεζόν, που είχε δύο αγώνες την εβδομάδα κατά βάση, υπήρχαν φορές που φεύγαμε στις
18:00 ή στις 20:00. Οι δουλειές είναι πολύωρες και χρονοβόρες, μιλάμε για συγκεκριμένα προγράμματα στον
υπολογιστή, για βίντεο που πρέπει να ετοιμαστούν στην ώρα τους έτσι ώστε ο προπονητής να τα μελετήσει
και να καταλήξει στη στρατηγική».
Πότε ξεκινάει όμως η προετοιμασία ενός αγώνα; Ο Λούις Λόμπο μας λέει πότε δίνονται οι πληροφορίες
στον κόουτς: «Στην αρχή της εβδομάδας προετοιμασίας για το παιχνίδι με την ομάδα Α, θα πρέπει ήδη να είναι
συγκεντρωμένες οι πληροφορίες και να τις δώσουμε στον προπονητή. Αμέσως μετά ξεκινάμε τη δουλειά
για το παιχνίδι που ακολουθεί με την ομάδα Β, για να είμαστε έτοιμοι την πρώτη μέρα προετοιμασίας για το
δεύτερο παιχνίδι. Μπορούμε να καταλάβουμε όλοι τι γίνεται όταν υπάρχουν δύο αγώνες την ίδια εβδομάδα…
Παλιότερα, πηγαίναμε στα γήπεδα και βλέπαμε τα παιχνίδια των αντιπάλων. Λόγω πανδημίας, πλέον έχουμε
το βίντεο. Δεν μπορούμε βέβαια να έχουμε την ίδια αίσθηση όπως όταν πηγαίναμε στο γήπεδο, αλλά έχουμε
το βίντεο με ανοιχτή γωνία που μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα του αγωνιστικού χώρου και έτσι έχουμε
τις ίδιες πληροφορίες, όπως όταν πηγαίναμε στο γήπεδο με φυσική παρουσία».

Τα μάτια του προπονητή
Η προετοιμασία για τον επόμενο αντίπαλο έχει ξεκινήσει αρκετές ημέρες πριν, ωστόσο η δουλειά του τμήματος
σταματάει με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι συνεργάτες του Πέδρο
Μαρτίνς συνεχίζουν την ανάλυση και την παροχή πληροφοριών.
«Κατά τη διάρκεια των αγώνων έχουμε πρόσβαση στην τηλεοπτική εικόνα. Μπορούμε κάθε φάση να τη δούμε
σε επανάληψη, σε μεγάλη ανάλυση και πολλές φορές για παράδειγμα να δούμε σε ένα κόρνερ εναντίον μας, τι
έχουμε κάνει λάθος, ποια θέση δεν ήταν αυτή που έπρεπε να έχουμε, για να το πούμε στον προπονητή και να
διορθωθεί. Σε φάση που μπορεί να κινδυνεύουμε να δεχθούμε γκολ ή να παρατηρήσουμε λάθος τοποθέτηση
των παικτών να το εντοπίσουμε και να διορθωθεί ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Κυρίως όμως στο
ημίχρονο, μπορούμε να δείξουμε το βίντεο στον προπονητή ή ακόμα και στους παίκτες, ο προπονητής να πάρει
τις αποφάσεις και να βελτιώσει τις λεπτομέρειες. Για αυτό πολλές φορές βλέπουμε μεγάλη αλλαγή ανάμεσα
στα δύο ημίχρονα, είναι κάτι που μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα χαμένο και ένα κερδισμένο
παιχνίδι», μας εξηγεί ο Ιωσήφ Λουκάς, ο οποίος δεν συμφωνεί με την παρατήρηση ότι κατά τη διάρκεια του
αγώνα είναι και οι ίδιοι… προπονητές.
«Όχι ακριβώς προπονητής. Στο πως όμως πρέπει να κοιτάξουμε το τακτικό κομμάτι, σίγουρα. Να έχουμε στο
μυαλό μας τη γενική στρατηγική του αντιπάλου και της δικής μας ομάδας ούτως ώστε ο προπονητής να έχει
όλες τις πληροφορίες και να αποφασίσει με ποιον τρόπο θα ανταπεξέλθει σε κάθε κατάσταση. Φυσικά και
ξέρουμε πριν το παιχνίδι τι θέλει να κάνει η ομάδα, ποιος είναι ο σκοπός μέσα στο γήπεδο, οπότε έχουμε μία
βάση για το πως πρέπει να διαβάσουμε το παιχνίδι εκείνη την ώρα».
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Το μεγάλο προτέρημα του Πέδρο Μαρτίνς
Τελειώνοντας, ο Λούις Λόμπο βάζει σε μία σειρά τη λειτουργία της… μηχανής που δίνει τα εφόδια στον
Καπετάνιο να οδηγήσει το καράβι στις θάλασσες των επιτυχιών, όπως έχει κάνει ο Πέδρο Μαρτίνς από
την ημέρα που έφτασε στον Ολυμπιακό.
«Όπως είπαμε, έχουμε στοιχεία για τον αντίπαλο, πολλές πληροφορίες για παίκτες και προπονητή. Η μεγάλη
πρόκληση είναι να δούμε πόσο πολύ θα αλλάξει η δική μας ομάδα έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες
κάθε αγώνα. Αν θα αλλάξει δηλαδή η δική μας νοοτροπία παιχνιδιού επειδή ο αντίπαλος είναι διαφορετικός.
Εκεί, λοιπόν, πρέπει να βρούμε την ισορροπία έτσι ώστε να μην αλλάξει πολύ η δική μας ομάδα αλλά να
καταφέρει παράλληλα και να προσαρμοστεί στον αντίπαλο. Αυτή είναι και η μεγάλη ικανότητα του προπονητή,
να παίρνει δηλαδή τις δικές μας πληροφορίες, να κάνει την ανάγνωση που χρειάζεται και να παίρνει αποφάσεις,
τις οποίες θα μεταδώσει στους παίκτες γύρω από τις ανάγκες του αγώνα. Έχουμε τη δυνατότητα, μέσω των
βίντεο, να δούμε πολλές φορές τα παιχνίδια των αντιπάλων και ο προπονητής μας να πάρει τις αποφάσεις
που πρέπει, για να παίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα με τον κάθε αντίπαλο. Πρέπει επίσης, πριν από κάθε
αντίπαλο, να δημιουργεί τις ασκήσεις που θα βοηθήσουν τους παίκτες να προετοιμαστούν για τον αντίπαλο
που θα αντιμετωπίσουν. Αυτό είναι και το μεγάλο προτέρημα του προπονητή μας, το πόσο δηλαδή πρέπει να
αλλάξουμε και να προσαρμοστούμε στον εκάστοτε αντίπαλο».

Ο Γιάννης Βογιατζάκης είναι αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό και μας λέει πόσο έχει εξελιχθεί το
κομμάτι της ανάλυσης μέσα στην ομάδα τα τελευταία χρόνια.
«Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο προχωράει και το κομμάτι της ανάλυσης.
Τα βίντεο στα οποία αναφερθήκαμε πριν κατά τη διάρκεια των αγώνων, όλα αυτή τη στιγμή είναι και στον
πάγκο, κατηγοριοποιημένα, κομμένα, κάθε φάση είναι ξεχωριστή, μας επιτέθηκαν από αριστερά, από δεξιά,
πόσες σέντρες... Βγάζει και στατιστικά κατά την ώρα του αγώνα. Η τεχνολογία προχωράει και μαζί της και η
ανάλυση».
Αντίθετα, ο Λούις Λόμπο ήρθε μαζί με τον Πέδρο Μαρτίνς στους πρωταθλητές Ελλάδος. Τι περίμενε
όμως πριν φτάσει στο Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη;
«Είχα πολλές πληροφορίες για τον σύλλογο πριν έρθω ακόμα, η ύπαρξη πολλών Πορτογάλων εδώ στο
παρελθόν βοήθησε να πάρουμε πληροφορίες και πίστευα πως τα πράγματα θα είναι εύκολα σε ότι αφορά
την προσαρμογή. Όταν ήρθα τελικά είδα ότι ήταν ακόμα ευκολότερα τα πράγματα, υπήρχε μια ιδιαίτερη
σύνδεση ανάμεσα σε εμάς και στην Ελλάδα. Νιώσαμε σαν στο σπίτι μας, λίγο ως πολύ σαν Έλληνες, εγώ και
η οικογένειά μου. Είναι πολλά τα κοινά που έχουν οι δύο χώρες και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε άνετα,
η προσαρμογή είναι πανεύκολη. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες».
Πότε σταματάει η εκμάθησή τους πάνω στο αντικείμενο; Η απάντηση από τον Ιωσήφ Λουκά είναι:
«Όσο το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, όσο οι προπονητές εξελίσσονται, τόσο εξελισσόμαστε κι εμείς, είμαστε
μέρος του ποδοσφαίρου. Πάει αναλογικά με την τακτική προσέγγιση, την τεχνολογία... Θεωρώ πως δεν
υπάρχει ταβάνι».
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O ANTIΠΑΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΏΝ
ΚΆΤΆ
ΤΗΣ

Η αφετηρία για τον Αστέρα Τρίπολης βρίσκεται στο μακρινό 1931.
Τη συγκεκριμένη χρονιά το Πρωτοδικείο Τριπόλεως αναγνωρίζει
την ομάδα της Αρκαδίας, ωστόσο ένα χρόνο αργότερα διαλύεται,
όπως όλοι οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι της πόλης. Η επανασύσταση
του Αστέρα έγινε το 1938 με τον Μηνά Τσαβδάρη να ενεργοποιεί το
ανενεργό, μέχρι τότε, καταστατικό του Αστέρα Τρίπολης. Μετά τη λήξη
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Αστέρας επανιδρύθηκε με το όνομα
«Νέος Αστέρας» και αναγνωρίστηκε στις 23 Ιουνίου 1947. Έπειτα από
λίγα χρόνια συμμετέχει και πάλι στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Αρκαδίας,
όπου έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του από το 1957 και έπειτα,
κατακτώντας τον τίτλο του πρωταθλητή πέντε συνεχόμενες χρονιές
(1957-1962). Το καλοκαίρι του 1963, ο Αστέρας συγχωνεύθηκε με τον
Άρη–Ατρόμητο, που είχε επίσης δημιουργηθεί από συγχώνευση, έναν
χρόνο νωρίτερα. Έτσι, δημιουργήθηκε ο Αθλητικός Όμιλος Τριπόλεως,
που βασίστηκε πάνω στο καταστατικό του Αστέρα. Ο Όμιλος παρέμεινε
στα αθλητικά δρώμενα μέχρι το 1968, όταν και διαλύθηκε με απόφαση
του Πρωτοδικείου Τριπόλεως.

ΣΤΗ
ΜΆΧΗ

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

και σε κάθε μάχη για την υγεία

Συνεργαζόμαστε με
τις αρμόδιες αρχές,
παρέχοντας στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας σημαντικό
αριθμό κλινών ΜΕΘ,
300 κλίνες νοσηλείας
και το θεραπευτήριο
Λητώ μαζί με το
ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό του για
ασθενείς με Covid-19.

Δεσμευόμαστε, παρά
τις δύσκολες συνθήκες,
στη σχέση εμπιστοσύνης
που χτίζουμε μαζί
και προχωράμε
δυναμικά στην
ανάπτυξη της ιατρικής
περίθαλψης σύμφωνα
με τις υψηλότερες
διεθνείς προδιαγραφές.

Επενδύουμε
διαρκώς σε εξοπλισμό
αιχμής, αξιοποιούμε την
ψηφιακή τεχνολογία,
εκπαιδεύουμε το
προσωπικό μας και
εφαρμόζουμε τις πλέον
καινοτόμες θεραπείες
για να παρέχουμε την
καλύτερη ιατρική και
νοσηλευτική φροντίδα.

Είμαστε ο μεγαλύτερος
ιδιωτικός όμιλος
παροχής υγείας στην
Ελλάδα και βρισκόμαστε
παντού και πάντα δίπλα
σας. Δίπλα στον ασθενή,
τον άνθρωπο, την
κοινωνία προασπίζοντας
το πολυτιμότερο αγαθό.
Την υγεία.

Η νεότερη ιστορία του Αστέρα ξεκινά 1978 με την υπ’ αριθμ. 368
απόφαση του Πρωτοδικείου Τριπόλεως. Το 2003 οι Αρκάδες βάζουν
πλώρη για τα «μεγάλα σαλόνια». Οι συνεχόμενες άνοδοι φέρνουν την
ομάδα στη Super League τη σεζόν 2007-2008 και από τότε δεν έχει
απουσιάσει ποτέ από την πρώτη τη τάξει κατηγορία. Μεγαλύτερη επιτυχία
του συλλόγου η συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος το 2013,
αλλά και η παρουσία του στους ομίλους του UEFA Europa League για δύο
σερί σεζόν. Επίσης έχει αγωνιστεί άλλες τρεις χρονιές στη συγκεκριμένη
ευρωπαϊκή διοργάνωση. Υψηλότερη θέση στο πρωτάθλημα για τον
Αστέρα Τρίπολης η 3η τη σεζόν 2014-15.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Έτος Ίδρυσης: 1931
Χρώματα:
Κίτρινο-Μπλέ
Έμβλημα:
Το Αστέρι και το άγαλμα του Αρχιστράτηγου της Ελληνικής Επανάστασης, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος:
Γεώργιος Μποροβήλος
Έδρα:
«Θ. Κολοκοτρώνης» (7.423)
Διεύθυνση: Τέρμα Τερτσέτη,
Τρίπολη, ΤΚ 22100
Τηλεφωνικό κέντρο : 2710230400
Fax: 2710-239526
E mail: info@asterastripolis.gr,
press@asterastripolis.gr

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Μίλαν Ράσταβατς

ροπονητής του Αστέρα Τρίπολης είναι ο Μίλαν Ράσταβατς. Ο Σέρβος
Π
τεχνικός ανέλαβε τους Αρκάδες στις 5 Δεκεμβρίου του 2019, μία
αγωνιστική πριν πέσει η αυλαία του πρώτου γύρου της περσινής σεζόν. Η
Μαζί για την υγεία και τη ζωή

παρουσία του στον πάγκο του Αστέρα μόνο θετική μπορεί να χαρακτηριστεί,
καθώς η ομάδα της Τρίπολης βρισκόταν μία θέση πάνω από τη γραμμή των
μπαράζ πριν την έλευσή του και στο τέλος κατάφερε να τερματίσει έβδομη,
πανηγυρίζοντας παράλληλα την πρωτιά στον όμιλο των play-out.
Ο 46χρονος τεχνικός ήρθε στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2017
αναλαμβάνοντας το... τιμόνι της Ξάνθης, στην οποία παρέμεινε μέχρι το τέλος
της σεζόν 2018/19. Σε 70 παιχνίδια στον πάγκο της ακριτικής ομάδας σε
πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος είχε 24 νίκες, 22 ισοπαλίες και 24 ήττες,
ενώ με τον Αστέρα Τρίπολης έχει φέτος 11 νίκες, 11 ισοπαλίες, 8 ήττες στο
πρωτάθλημα και δύο ήττες στο Κύπελλο.
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www.hhg.gr
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www.fashionbox.gr

ΙΣΤΟΡΙΑ

Για το 13/15
VS

Γ

ια 15η φορά θα υποδεχθεί στο πλαίσιο του πρωταθλήματος
τον Αστέρα Τρίπολης ο Ολυμπιακός. Ο Θρύλος φιλοξένησε
για πρώτη φορά τους Αρκάδες τον Μάρτιο του 2008 και
είναι αήττητος όποτε αγωνίζεται στην έδρα του. Συγκεκριμένα,
ο Αστέρας έχει φύγει μόλις δύο φορές με το βαθμό της ισοπαλίας
σε σύνολο 14 αναμετρήσεων.
Η πρώτη ήταν σ το πρώτο ραντεβού σ την ισ τορία των δύο
ομάδων τον Μάρτιο του 2008 και η δεύτερη τον Σεπτέμβριο του
2017, αμφότερες με το ίδιο σκορ (1-1). Ο Ολυμπιακός μετρά 12
νίκες ψάχνοντας απόψε τη 13η που θα είναι συνάμα και η τέταρτη
συνεχόμενη. Από τον Αύγουστο του 2008 έως τον Ιανουάριο
του 2017 οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν εντυπωσιακό σερί εννέα
συνεχόμενων τριπόντων, με το πιο ευρύ από αυτά, να είναι το
εντυπωσιακό 7-2 στις 25/3/2012.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΚΟΡ

01/03/2008

1-1

30/08/2008

3-1

17/10/2009

3-0

25/09/2010

3-0

25/03/2012

7-2

07/10/2012

1-0

07/12/2013

2-0

19/03/2015

2-0

29/11/2015

3-1

04/01/2017

2-1

16/09/2017

1-1

16/09/2018

2-1

24/08/2019

1-0

18/09/2020

3-0
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ΙΣΤΟΡΙΑ

16.9.2018
Ο Μπίμπρας Νάτχο σημαδεύει σωστά
και δίνει στο 90' τη νίκη
στον Ολυμπιακό με 2-1
επί του Αστέρα Τρίπολης.

24.8.2019
Το μοναδικό τέρμα που ήρθε
στο 6ο λεπτό από τα 11 βήματα
και τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί
εκτελεστή, ήταν τελικά αρκετό
για τη νίκη των Πειραιωτών
κόντρα στους Αρκάδες.

18.9.2020
Ο Γιώργος Μασούρας ήταν
ο μεγάλος πρωταγωνιστής
με δύο τέρματα στο 64' και
στο 88' στην άνετη νίκη
των "ερυθρόλευκων" με 3-0.

32

33

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ PLAYOFFS

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΟΣ
GOALS
#

ΟΜΑΔΕΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΤΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΆ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

ΗΤΤΕΣ

ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

ΗΤΤΕΣ

ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

ΗΤΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΚΟΛ

PLAY OFF
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
2 ΑΡΗΣ
3 Π.Α.Ο.Κ.
4 A.E.K.
5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ..
PLAY OUT

30
30
30
30
30
30

76
57
54
54
49
44

73
39
55
49
37
31

17
21
31
39
26
33

+56
+18
+24
+10
+11
-2

24
17
15
16
14
11

4
6
9
6
7
11

2
7
6
8
9
8

14
9
10
7
8
7

1
2
5
4
4
5

0
4
0
4
3
3

10
8
5
9
6
4

3
4
4
2
3
6

2
3
6
4
6
5

5
2

7
8
9
10
11
12
13
14

30
30
30
30
30
30
30
30

39
35
31
30
30
25
24
24

31
27
20
20
27
25
16
22

35
31
40
40
39
45
39
43

-4
-4
-20
-20
-12
-20
-23
-21

9
9
7
8
6
6
5
5

12
8
10
6
12
7
9
9

9
13
13
16
12
17
16
16

5
4
3
4
4
3
5
1

6
4
6
2
6
4
3
6

5
7
6
9
5
8
7
7

4
5
4
4
2
3
0
4

6
4
4
4
6
3
6
3

4
6
7
7
2
9
9
9

5
2

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
Ο.Φ.Η
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Α.Ε.Λ.

40
40

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

ΕΘΝ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"

24 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2021

15:00

ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ

24 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2021

17:15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

24 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2021

19:30

Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ

25 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2021

15:00

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΡΗΣ

"ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"

25 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2021

17:15

ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"

25 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2021

19:30

"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ"

26 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2021

19:30

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Α.Ε.Λ.-Ο.Φ.Η.
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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ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.Ν-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-A.E.K.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.
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Super League 2020-21 • 5η Αγωνιστική Playoffs
21.4.2021 • 17:15 • ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. Καραϊσκάκης»

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

ΜΊΛΑΝ ΡΆΣΤΑΒΑΤΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΖΟΖΕ ΣΑ
ΟΓΚΜΟΥΝΤΟΥΡ ΚΡΙΣΤΙΝΣΟΝ

ΦΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΗΣ

1

90

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ

31

99

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΦΤΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ

44

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΛΑΚΗΣ

88

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2

ΡΟΥΜΠΕΝ ΓΚΑΡΣΙΑ

3

ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ

4

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ

15

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
ΡΟΥΜΠΕΝ ΣΕΜΕΔΟ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

33

3

ΣΩΚΡΆΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΌΠΟΥΛΟΣ

15

ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΝΤΡΕΓΚΕΡ

21

ΟΥΣΕΪΝΟΥ ΜΠΑ

24

ΧΟΣΕ ΧΟΛΕΜΠΑΣ

25

ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

34

ΌΛΕΓΚ ΡΈΑΜΠΤΣΙΟΥΚ

34

ΚΈΝΙ ΛΑΛΆ

72

ΝΤΑΝΙ ΣΟΥΑΡΕΘ

19

ΠΕΠΕ ΚΑΣΤΑΝΟ

27

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΡΑΣ

29

ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΑΛΒΑΡΕΣ

39

ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

42

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΖΟΥΛΑΣ

43

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΔΑΡΗΣ

45

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

69

ΟΛΟΥΓΟΥΑΤΟΜΠΙΛΟΜΠΑ ΑΛΑΓΜΠΕ

ΜΕΣΟΙ
ΜΕΣΟΙ
ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ

4

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ

5

ΓΙΑΝ ΕΜΒΙΛΑ

6

ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ

7

ΤΙΑΓΚΟ ΣΙΛΒΑ

8

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

14

ΜΑΡΙΟΣ ΒΡΟΥΣΑΪ

17

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ

19

ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ

28

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΡΛΗΣ

90

ΛΑΖΑΡ ΡΑΝΤΖΕΛΟΒΙΤΣ

97

36

ΕΝΕΚΟ ΚΑΠΙΓΙΑ

6

ΧΟΣΕ ΛΟΥΙΣ ΒΑΛΙΕΝΤΕ

7

ΛΕΟ ΤΙΛΙΚΑ

8

ΜΠΟΡΧΑ ΦΕΡΝΑΝΤΕΖ

12

ΧΟΥΑΝ ΜΟΥΝΑΦΟ

14

ΦΡΑΝΚΟ ΜΠΕΛΟΚ

17

ΜΑΤΙΑΣ ΙΓΚΛΕΣΙΑΣ

18

ΜΠΡΑΪΑΝ ΟΡΟΣΚΟ

20

ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ ΓΚΟΜΕΖ

21

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

23

ΑΝΤΡΙΑΝ ΡΙΕΡΑ

24

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

40

ΣΙΤΟ

41

ΤΙΜΙΠΕΡ ΤΖΟΝΣΟΝ ΕΜΠΟ

92

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
ΑΧΜΕΝΤ ΧΑΣΑΝ

5

9

ΧΕΡΟΝΙΜΟ ΜΠΑΡΑΛΕΣ

9

10

ΛΟΥΙΣ ΦΕΡΝΑΝΤΕΘ

ΓΙΟΥΣΕΦ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ

11

11

ΦΡΑΝΣΕΣΚ ΡΙΤΖΙΣ ΚΡΕΣΠΙ

ΟΥΓΚΟ ΚΑΪΠΕΡΣ

20

97

ΣΟΥΝΤΑΪΣ ΑΛΙ ΜΠΑΜΠΑ
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