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TO ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ
Έξι ημέρες μετά το ταξίδι στο Αζερμπαϊτζάν και τη δεύτερη νίκη επί της Νέφτσι
Μπακού με 1-0, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Λουντογκόρετς, στο πρώτο
ραντεβού των δύο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions
League.
Όπως και το καλοκαίρι του 2019, έτσι και το φετινό η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς
είναι υποχρεωμένη να αποκλείσει τρεις αντιπάλους προκειμένου να βρεθεί
ξανά στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.
Η μόνη διαφορά που υπάρχει είναι πως τότε είχε ακολουθήσει το μονοπάτι των
μη πρωταθλητών.
Το πρώτο βήμα έγινε, αφήνοντας εκτός συνέχειας την πρωταθλήτρια
Αζερμπαϊτζάν. Τώρα, απέναντι στον Ολυμπιακό θα βρεθεί η πιο πετυχημένη ομάδα
της Βουλγαρίας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
πως η Λουντογκόρετς προέρχεται από πέντε διαδοχικές παρουσίες σε ομίλους
είτε του UEFA Champions League, είτε του UEFA Europa League.
Ο Πέδρο Μαρτίνς και οι παίκτες του, αντλώντας δύναμη από τον κόσμο που θα
βρεθεί στις εξέδρες τους Καραϊσκάκη, θα επιχειρήσουν από το πρώτο ματς να
βάλουν γερά “θεμέλια” πρόκρισης στα play-off του UEFA Champions League.
Φιλοδοξούν να κάνουν το δεύτερο βήμα που θα τους φέρει πιο κοντά στους
ομίλους της διοργάνωσης. Υπενθυμίζουμε πως η ρεβάνς θα διεξαχθεί στη
Βουλγαρία την επόμενη Τρίτη 10 του μηνός.

Ψηφιακά Μέσα
@olympiacosfc
Olympiacos FC Official App
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ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΙΣΙΤΗΡΙA
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

2021
2022

“...έχεις δύναµή σου Ολυµπιακέ,
τον πύρινό σου κόσµο που δε λυγά ποτέ!”

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.

www.olympiacos.org | email: ticketing@olympiacos.org | τηλ: 2111094950
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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

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 τέταρτη 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 επόμενη 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.
Την περασμένη σεζόν ο Ολυμπιακός συνέχισε με...
ευρωπαϊκή συνέπεια, φτάνοντας μέχρι τους 16 του
UEFA Europa League, αποκλείοντας στη φάση των
32 της Αϊντχόφεν.
Πέρα από την ευρωπαϊκή καταξίωση, ο
κυριότερος στόχος ήταν πάντα η ανάκτηση των
εγχώριων σκήπτρων, κάτι που ο Πορτογάλος
προπονητής κατάφερε στη δεύτερή του σεζόν
στον "ερυθρόλευκο" πάγκο, κατακτώντας το 45ο
πρωτάθλημα στην ιστορία του Θρύλου αλλά και
το 28ο Κύπελλο Ελλάδας ενώ πέρυσι ακολούθησε
ο 46ος τίτλος πρωταθλήματος για τον Θρύλο. Ο κ.
Μαρτίνς βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας για τέταρτη
διαδοχική σεζόν. Τον Μάιο του 2020 ανανέωσε τη
συνεργασία του με τον Θρύλο για ακόμα δύο χρόνια.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΑΝΤΟΝΙΟ ΕΝΡΙΚΕΣ
Βοηθός Προπονητή
ΡΟΥΙ ΠΕΔΡΟ ΚΑΣΤΡΟ
Βοηθός Προπονητή
ΛΟΥΙΣ ΑΝΤΕΡΟ ΛΟΜΠΟ
Αναλυτής
ΦΆΜΠΙΟ ΜΙΓΚΈΛ ΝΤΑ ΣΊΛΒΑ ΦΕΡΈΙΡΑ Αναλυτής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ
Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
Προπονητής Τερματοφυλάκων
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
Αναλυτής
ΙΩΣΗΦ ΛΟΥΚΑΣ
Αναλυτής

IΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ ΓΑΛΑΖΟΎΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΆΣ
ΓΙΏΡΓΟΣ ΖΟΥΡΙΔΆΚΗΣ
ΕΡΝΑΝΙ ΓΚΟΜΕΣ

Ιατρός
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Διατροφολόγος

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΠΕΡΑΛ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΛΗ

Team Manager
Φροντιστής
Φροντιστής
Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
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
Olympiacos F.C.
Mastercard

1

3

88

44

Τόμας
Βατσλίκ

Ηλίας
Καραργύρης

Κωνσταντίνος
Τζολάκης

Ρούμπεν
Σεμέδο

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 1989
ΧΩΡΑ: ΤΣΕΧΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.88

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

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

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

Κάθε σου αγορά με την Olympiacos F.C. Mastercard
μπορεί να σου χαρίσει ένα εισιτήριο διαρκείας!

15

27

25

24

Χρησιμοποίησε την Olympiacos F.C. Mastercard®
για όλες σου τις αγορές και μπες αυτόματα στην κλήρωση
όπου 15 τυχεροί θα κερδίσουν ένα εισιτήριο διαρκείας
για την αγωνιστική περίοδο 2021-22.
Επιπλέον, μην ξεχνάς ότι κερδίζεις Πόντους x5 σε κάθε
σου αγορά, τους οποίους μπορείς να εξαργυρώσεις με
μοναδικά δώρα της αγαπημένης σου ομάδας!

Ισχύει για αγορές μέχρι 31/8/21 και εισιτήρια αξίας έως 300€.
Πληροφορίες & όροι συμμετοχής
Τ. 210 32 88 000, www.piraeusbank.gr
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Σωκράτης
Ουσεϊνού
Παπασταθόπουλος Μπα

Σβέτοζαρ
Μάρκοβιτς

Kenny
Lala

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

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

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2000
ΧΩΡΑ: ΣΕΡΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.86

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

ΠΑΙΚΤΕΣ

30

4

Απόστολος
Αποστολόπουλος

Όλεγκ
Ρέαμπτσιουκ

Παπ Αμπού
Σισέ

Μαντί
Καμαρά

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75

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

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΓΟΥΙΝΕΑ
ΥΨΟΣ: 1.80
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14

5

10

66

45
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Ανδρέας
Μπουχαλάκης

Γιαν
Εμβιλά

Χένρι
Ονιεκουρού

Θανάσης
Ανδρούτσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

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

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΝΙΓΗΡΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.75

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

17

18

Μάριος
Βρουσάι

Πιέρ
Κούντε

Γιώργος
Μασούρας

Μέσος

Μέσος

Μέσος

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΚΑΜΕΡΟΥΝ
ΥΨΟΣ: 1.80

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

90

28

22

12

19

Αγκιμπού
Καμαρά

Ματιέ
Βαλμπουενά

Βασίλης
Σουρλής

Μέσος

Μέσος

Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 ΜΑΪΟΥ 2001
ΧΩΡΑ: ΓΟΥΙΝΕΑ
ΥΨΟΣ: 1.67

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

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

ΠΑΙΚΤΕΣ

97

11

9

Λάζαρ
Ραντζέλοβιτς

Aχμέντ
Χασάν

Γιουσέφ
Ελ Αραμπί

Μέσος

Επιθετικός

Επιθετικός

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

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

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

29

Τικίνιο
Σοάρες
Επιθετικός
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.87
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ιμπαγάσα: «Oι στόχοι μας…»

O

Αριέλ Ιμπαγάσα γράφει ιστορία ως ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Β ομάδας του Ολυμπιακού.
Ο Αργεντινός αποτελούσε τον μαέστρο σε κάθε ομάδα που αγωνίστηκε και πλέον θα κρατάει την
μπαγκέτα από τον πάγκο. Όπως έκανε άλλωστε και τις δύο τελευταίες σεζόν στην Κ15 του Θρύλου με μεγάλη
επιτυχία, καθώς πρόπερσι πανηγύρισε με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Μπολιασμένος στον πρωταθλητισμό γνωρίζει όσο λίγοι τα μυστικά του ποδοσφαίρου και πως να προετοιμάσει
τους επόμενους πρωταθλητές.
Ο «Κάνιο» ενθουσιασμένος από τα νέα του καθήκοντα αποκαλύπτει στο επίσημο Match Programme του
αγώνα Ολυμπιακός-Λουντογκόρετς τους στόχους τόσο του ίδιου στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του,
όσο και της ομάδας. Επίσης ο Ιμπαγάσα αναφέρεται στην πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Νέφτσι, αλλά και
στις αναμετρήσεις με την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20
χρόνια

Φέτος γιορτάζουμε 20 χρόνια
και συνεχίζουμε μπροστά…
• 24 ώρες την ημέρα
• 365 ημέρες το χρόνο

Υπερήφανος Xορηγός ΠΑΕ Ολυμπιακός

Στην πρώτη σου χρονιά σαν προπονητής κατέκτησες το πρωτάθλημα με την Κ15 του Ολυμπιακού, τι
ώθηση σου έδωσε αυτή η επιτυχία;
«Ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία, η ομάδα ήταν ανυπόμονη για να ξεκινήσουμε, είχαμε την τύχη να πάρουμε
καλή θέση και να κερδίσουμε τον τίτλο, η ομάδα ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη και με την κατάκτηση του
τίτλου τα παιδιά χάρηκαν πάρα πολύ».
Ποια είναι η γνώμη σου για τις Β ομάδες που για πρώτη φορά φέτος θα αγωνιστούν κανονικά στο
πρωτάθλημα;
«Είναι ένα πολύ όμορφο project, κάτι το οποίο γίνεται εδώ και κάποια χρόνια στην Ισπανία την Πορτογαλία
την Αγγλία, τη Γαλλία, κάτι που αρέσει πολύ στα παιδιά, τα βοηθάει να προετοιμαστούν γρήγορα, τα παιδιά
που μόλις ξεκινούν να παίζουν επαγγελματικά, τα βοηθάει πολύ να προετοιμαστούν για την πρώτη ομάδα το
οποίο είναι και ο κυριότερος στόχος μας».
Τι να περιμένουμε από τη Β ομάδα του Ολυμπιακού; Ποιοι θα είναι οι στόχοι της;
«Ο στόχος μας είναι να αγωνιστούμε καλά σε όλα τα παιχνίδια, δεν θα είναι εύκολο γιατί όλοι ξέρουμε
ότι η δεύτερη κατηγορία είναι δύσκολη, υπάρχουν ομάδες εκεί που αγωνίζονται σε αυτή την κατηγορία
για πολλά χρόνια όμως τα παιδιά έχουν μεγάλες προσδοκίες και πάρα πολλή όρεξη, ο στόχος μας είναι να
δημιουργήσουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι γρήγορα θα προσαρμοστούν στη φιλοσοφία, στην ιδέα του τι
σημαίνει να παίζεις για τον Ολυμπιακό και να ετοιμαστούν για την πρώτη ομάδα όσο καλύτερα γίνεται».
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Θα αποτελεί η Β ομάδα μια ευκαιρία για ακόμα καλύτερη
προσαρμογή για τα παιδιά της ακαδημίας στις απαιτήσεις
του επαγγελματικού ποδοσφαίρου;
«Ναι φυσικά, αυτή είναι η ιδέα, να αγωνιστούμε στα παιχνίδια,
να αποκτήσουν εμπειρία τα παιδιά, έτσι ώστε όταν ο προπονητής
της πρώτης ομάδας τους καλέσει, γρήγορα να μπορέσουν να
προσαρμοστούν στην πρώτη ομάδα».

Πως είδες τον Ολυμπιακό στα παιχνίδια με τη Νεφτσι για το
2ο Προκριματικό Γύρο του UEFA Champions League;
«Η ομάδα ήταν καλή, το πιο σημαντικό ήταν φυσικά η πρόκριση.
Στο πρώτο παιχνίδι είδαμε ότι η ομάδα δυσκολεύτηκε, καθώς
για αρκετή ώρα αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο. Ήταν πολύ
σημαντικό το γεγονός ότι παίξαμε με τον κόσμο στο γήπεδό μας,
η επιστροφή τους είναι πολύ σημαντική γιατί όλοι γνωρίζουμε τι
σημαίνει αυτό για τους παίκτες. Στο δεύτερο παιχνίδι τα πράγματα
ήταν παράξενα, υπήρχαν πάρα πολλές απουσίες, τραυματισμοί,
κάρτες. Ωστόσο τα παιδιά στάθηκαν στο ύψος των απαιτήσεων
και πήραμε την πρόκριση. Ελπίζω τώρα η ομάδα να είναι όσο
καλύτερα προετοιμασμένη γίνεται για το παιχνίδι της Τρίτης».
Τι πιστεύεις πως πρέπει να προσέξει περισσότερο ο
Ολυμπιακός κόντρα στη Λουντογκόρετς;

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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«Ο στόχος φυσικά είναι η νίκη, πρέπει φυσικά να κάνουμε ένα
καλό παιχνίδι για να πάρουμε τη νίκη αυτή, πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί, πρέπει να μη δεχτούμε γκολ. Όλοι γνωρίζουμε
πως στο Champions League τα παιχνίδια είναι δύσκολα είναι
μία δύσκολη διοργάνωση ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση όπου τα
παιχνίδια είναι νοκ-άουτ. Στόχος για μένα είναι να πάρουμε ένα
καλό αποτέλεσμα, μία νίκη δηλαδή η οποία θα μας επιτρέψει να
πάρουμε την πρόκριση στο δεύτερο παιχνίδι όπου τα πράγματα
Ίσως είναι δυσκολότερα».
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ήρθα στη μεγαλύτερη και πιο
πετυχημένη ομάδα της Ελλάδας.

O

Χένρι Ονιεκουρού αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού και είναι έτοιμος να
βοηθήσει τη νέα του ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ο 24χρονος άσος αφού πέρασε πέντε χρόνια στην
Aspire Academy έκανε το ταξίδι για την Ευρώπη με πρώτο σταθμό το Βέλγιο και την Έουπεν. Σε ηλικία 18 ετών
πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις τραβώντας τα βλέμματα πολλών ομάδων. Η Έβερτον κατάφερε να
αποκτήσει τα δικαιώματα του, ωστόσο δεν του χορηγήθηκε άδεια εργασίας στην Αγγλία, με αποτέλεσμα να
δοθεί δανεικός σε Άντερλεχτ και Γαλατασαράι. Η Μονακό εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία και τον έκανε δικό
της, όμως ξανά η τουρκική ομάδα αποτέλεσε το… λιμάνι του. Πλέον, ο Ονιεκουρού θα φοράει τα ερυθρόλευκα
του πρωταθλητή Ελλάδος, καθώς η διοίκηση του Θρύλου επένδυσε πάνω του και τον αγόρασε από τους
Μονεγάσκους.

Ο διεθνής Νιγηριανός μεσοεπιθετικός γνωρίζει πως έχει έρθει στον μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο σύλλογο
της χώρας. «Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Ελλάδας, με υψηλούς στόχους κάθε χρόνο, ενώ
καταφέρνει να βρίσκεται συνεχώς στο UEFA Champions League. Γνωρίζω πως στο παρελθόν έχουν περάσει
και άλλοι ποδοσφαιριστές από τη χώρα μου στην ομάδα. Βρίσκομαι εδώ για να προσφέρω και να δώσω το
100% προκειμένου να πετύχει η ομάδα όλους τους στόχους της και παράλληλα να κατακτήσω όλους τους
τίτλους», ήταν τα πρώτα λόγια του Χένρι Ονιεκουρού στη συνέντευξη που φιλοξενείται στο επίσημο Match
Programme του αγώνα Ολυμπιακός-Λουντογκόρετς.
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Θρύλου γνωρίζει πολλά για τη νέα του ομάδα. «Γνωρίζω πως ο Ολυμπιακός
είναι ο πιο επιτυχημένος σύλλογος, με καλούς ανθρώπους, καλό προπονητή και απίστευτους φιλάθλους. Είμαι
λοιπόν εδώ, απλά για να συμμετέχω στο καλό αυτό δημιούργημα και να καταφέρω πράγματα με τον σύλλογο,
αποτελώντας και εγώ μέρος της πλούσιας ιστορίας που έχει αυτή η ομάδα».
Ο Ολυμπιακός προσπέρασε το εμπόδιο της Νέφτσι και μπροστά του έχει αυτό της Λουντογκόρετς. Ωστόσο
γνωρίζει καλά τα μονοπάτια των προκριματικών γύρων και πως να φτάνει στον στόχο του που δεν είναι άλλος
από το να μετέχει στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Ονιεκουρού δηλώνει έτοιμος
να βοηθήσει την ομάδα του να πάει στα… αστέρια. «Είμαι έτοιμος για τις μονομαχίες που θα ακολουθήσουν
προκειμένου να μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο μας. Για αυτό είμαι εδώ άλλωστε, για να συνεισφέρω
με όλες μου τις δυνάμεις σε αυτές τις μάχες».
Τέλος, ο 24χρονος διεθνής άσος αποκαλύπτει ποιο ήταν το παιδικό του είδωλο. «Όταν ήμουν μικρός ήθελα
πολύ να γνωρίσω τον Τιερί Ανρί, ήταν το είδωλό μου από τότε που ήμουν παιδί».
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O ANTIΠΑΛΟΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΒΆΛΝΤΑΣ ΝΤΑΜΠΡΆΟΥΣΚΑΣ

το τιμόνι της Λουντογκόρετς βρίσκεται ο Βάλντας Νταμπράουσκας, ο οποίος γεννήθηκε στην πόλη
Σ
Ποκρουέις της Λιθουανίας στις 7 Ιανουαρίου του 1977. Ο 44χρονος τεχνικός σπούδασε Sport Science and
Coaching στο London Metropolitan University και εργάστηκε ως προπονητής σε πολλές διάσημες ακαδημίες,
συμπεριλαμβανομένων των Φούλαμ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπρέντφορντ, πριν αναλάβει ως πρώτος
προπονητής την Kingsbury London Tigers (2007-2010) στη Spartan South Midlands Football League Premier
Division, όπου κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα στην υψηλότερη θέση στην ιστορία του συλλόγου. Από το 2009
μέχρι το 2012 είχε αναλάβει τις τύχες των εθνικών ομάδων Κ17 και Κ19 της Λιθουανίας.

Τον Δεκέμβριο του 2010, ο Νταμπράουσκας προσχώρησε στο προπονητικό τιμ της πρωταθλήτριας της Λιθουανίας
Εκράνας ως βοηθός του Βάλντας Ουρμπούνας. Μετά την παραίτηση του τελευταίου το 2014 ανέλαβε τα ηνία της
ομάδας. Στις 17 Δεκεμβρίου 2014, μεταπήδησε στον πάγκο της Ζάλγκιρις και κατάφερε να κερδίσει κάθε εγχώριο
τίτλο έως το 2017. Στις 23 Οκτωβρίου 2017 παραιτήθηκε από τη θέση του και εβδομάδες αργότερα μετακόμισε
στη Λετονία για λογαριασμό της FK Ρίγας, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου το 2019. Στις 24
Φεβρουαρίου του 2020 έφυγε από τη συγκεκριμένη θέση για να αναλάβει την Γκόριτσα, στην οποία έμεινε μέχρι
τις 3 Ιανουαρίου του 2021. Από τότε ξεκίνησε και η θητεία του στη Λουντογκόρετς, πανηγυρίζοντας στο τέλος της
προηγούμενης αγωνιστικής σεζόν το πρωτάθλημα Βουλγαρίας.
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ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ

Λουντογκόρετς ιδρύθηκε στις 18
Η
Ιουνίου του 1945 και εδρεύει στην
περιοχή Razgrad. Αν και μέχρι το 2010

δεν είχε κατακτήσει κάποιο τρόπαιο,
πλέον αποτελεί την τρίτη δύναμη της
γειτονικής μας χώρας με βάση τους τίτλους. Από την
ίδρυσή της μέχρι και τη σεζόν 2010/11 αγωνιζόταν στις
μικρότερες κατηγορίες της Βουλγαρίας, ωστόσο την
τελευταία δεκαετία αποτελεί τη νούμερο ένα δύναμη
της χώρας.
Στην πρώτη της χρονιά στα σαλόνια του βουλγαρικού
ποδοσφαίρου η Λουντογκόρετς κατάφερε να πετύχει
το απόλυτο. Ως νεοφώτιστη τερμάτισε πρώτη στο
πρωτάθλημα, κατέκτησε το Κύπελλο και λίγο αργότερα
το Σούπερ Καπ, επιτυγχάνοντας έτσι ένα ιστορικό
τρεμπλ. Ήταν οι πρώτοι τρεις τίτλοι από τους 16
συνολικά που έχει φτάσει μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα,
η Λουντογκόρετς από τη στιγμή που ανέβηκε στην
πρώτη κατηγορία δεν έχασε ποτέ το πρωτάθλημα,
φτάνοντας έτσι τις 10 κατακτήσεις σε ισάριθμες σεζόν.

Επίσης, έχει δύο Κύπελλα (2011/12 και 2013/14) και
πέντε Σούπερ Καπ (2012, 2014, 2018, 2019, 2021).
Μόνο άπειρη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η
Λουντογκόρετς στα Κύπελλα Ευρώπης. Μπορεί να
μετέχει λίγα χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις,
ωστόσο έχει καταφέρει να μπει στους ομίλους του UEFA
Champions League δύο φορές (2014/15 και 2016/17)
και άλλες τόσες σε αυτούς του UEFA Europa League
(2018/19 και 2020/21), ενώ έχει φτάσει τρεις φορές
(2016/17, 2017/18, 2019/20) στους 32 του UEFA
Europa League και μία (2013/14) στους 16 της ίδιας
διοργάνωσης.
Φέτος ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της από τον 1ο
Προκριματικό Γύρο του UEFA Champions League,
πετώντας εκτός συνέχειας τη Σαχτάρ Σολίγκορσκ
από τη Λευκορωσία με δύο νίκες (1-0, 1-0). Στον
2ο Προκριματικό Γύρο ξεπέρασε το εμπόδιο της
σλοβένικης Μούρα (0-0, 3-1).
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HEAD COACH

HEAD COACH

PEDRO MARTINS

VALDAS DAMBRAUSKAS

GOALKEEPERS
TOMAS VACLIK

GOALKEEPERS
1

1

SERGIO PADT

ILIAS KARARGYRIS

44

23

PLAMEN ILIEV

KONSTANTINOS TZOLAKIS

88

71

KRISTIJAN KAHLINA

3

3

ANTON NEDYALKOV

SOKRATIS PAPASTATHOPOULOS

15

4

NEUCIANO DE JESUS GUSMAO CICINHO

OUSSEYNOU BA

24

5

GEORGI ILKOV TERZIEV

SVETOZAR MARKOVIC

25

6

SHAQUILLE PINAS

KENNY LALA

27

22

JORDAN IKOKO

APOSTOLOS APOSTOLOPOULOS

30

24

OLIVIER VERDON

OLEG REABCIUK

45

30

IGOR PLASTUN

PAPE ABOU CISSE

66

32

SA JOSUE

MADY CAMARA

4

7

ALEX SANTANA

ANDREAS BOUCHALAKIS

5

8

CLAUDE GONSALVES

YANN M’VILA

6

10

ELVIS MANU

HENRY ONYEKURU

7

11

KIRIL DESPODOV

THANASIS ANDROUTSOS

14

13

MAVIS TCHIBOTA

MARIOS VROUSAI

17

25

STÉPHANE BADJI

PIERRE KUNDE

18

29

DORIN ROTARIU

GIORGOS MASOURAS

19

37

BERNARD TEKPETEY

AGUIBOU CAMARA

22

64

DOMINIK YANKOV

MATHIEU VALBUENA

28

82

IVAN YORDANOV

ANASTASIOS SAPOUNTZIS

32

88

WANDERSON CRISTALDO FARIAS

VASILIS SOURLIS

90

95

CAULY OLIVEIRA SOUZA

LAZAR RANDELOVIC

97

DEFENDERS
RUBEN SEMEDO

DEFENDERS

MIDFIELDERS

MIDFIELDERS

FORWARDS

FORWARDS
AHMED HASSAN

26

9

MARIN HIGINIO

9

19

PIEROS SOTIRIOU

YOUSSEF EL ARABI

11

28

CLAUDIU-ANDREI KESERU

TIQUINHO SOARES

29

45

DIMITAR MITKOV

27

