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Στη «μάχη» της Ευρώπης
επιστρέφει, μετά το ντέρμπι με τον
Παναθηναϊκό στο Μαρούσι, για την
6η αγωνιστική του πρωταθλήματος
της Volley League, η ομάδα βόλεϊ
Ανδρών του Ολυμπιακού. Την
Τετάρτη (30/11) στις 19:00
(COSMOTE Sport 6 HD), ο Θρύλος
υποδέχεται την Μπουργκάς στο
κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη»,
στο πρώτο και κρίσιμο ματς της
φάσης των «16» του Challenge Cup.
Κόντρα στη βουλγαρική ομάδα, οι
«ερυθρόλευκοι» θέλουν να
εκμεταλλευτούν τον παράγοντα
έδρα και να πάρουν τη νίκη, ώστε να
κάνουν το πρώτο βήμα για την
πρόκριση στους «8» της
διοργάνωσης, με… φόντο τη ρεβάνς
των «16» στη Βουλγαρία, στις 13/12.



SEASON 2022 - 2023



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.
∆εν 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. ∆εν 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!

 
 





Olympiacos SFP

2. Alen PAJENK
3. Dimitris GKARAS
5. Toncek STERN 
6. Mateo HASBALLA
9. Nikolaos PAPANGELOPOULOS
10. Rafail KOUMENTAKIS
11. Spyridon CHANDRINOS
12. Nikos ZOUPANI
14. Dragan TRAVICA
15. Dimitrios TZIAVRAS
17. Anestis DALAKOURAS
18. Apostolos PETSIAS
22. Dimosthenis LINARDOS
23. Salvador HIDALGO OLIVA

Alberto GIULIANI
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Δεν θα είναι εύκολο το ματς, λόγω
της αξία της αντίπαλης ομάδας, για
αυτό θα πρέπει να παλέψουμε, να
δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό,
για να πάρουμε ένα θετικό
αποτέλεσμα. Παίζουμε με μια ομάδα
που το καλύτερο της όπλο είναι το
σερβίς που διαθέτει

Alberto GIULIANI



H ομάδα βόλεϊ "Deya Sport" ιδρύθηκε το 2015. Πρόεδρος της ομάδας είναι ο
γιατρός Alexander Madjurov. Το όνομα του συλλόγου συνδέεται με μια
συγκινητική στιγμή για τους δημιουργούς της Deya. Το 2015 η ομάδα ξεκίνησε με
ακαδημίες. Την επόμενη χρονιά, το 2016, δημιουργήθηκε ανδρική ομάδα, η οποία
αγωνιζόταν στην τότε τρίτη κατηγορία του πρωταθλήματος Βουλγαρίας.
Προπονητές οι Todor Stefanov και Pavel Ivanov. Τη σεζόν 2017/2018, ο σύλλογος
προσέλκυσε έμπειρους προπονητές και παίκτες και κατάφερε να προκριθεί στη
Βουλγαρική Σούπερ Λιγκ. Προπονητής εκείνη την εποχή ήταν ο Petar Dochev και
η ομάδα περιελάμβανε έμπειρους αθλητές, όπως οι διεθνής Stoyan Samunev και
Georgi Petrov.
Την επόμενη σεζόν 2018/2019, η ομάδα ηγείται της μοναδικής γυναίκας
προπονήτριας ανδρικής ομάδας στην ιστορία του βουλγαρικού βόλεϊ - Vesela
Bratoeva.
Την σεζόν 2019/2020 - Η Deya Sport αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία του
πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών, με την ομάδα να αποτελείται κυρίως από νεαρούς
παικτες. 
Τη σεζόν 2021, ο σύλλογος ξεκίνησε μία νέα σελίδα στην ανάπτυξή του,
προσελκύοντας τον έμπειρο προπονητή Vencislav Simeonov, ο οποίος είχε πάνω
από 14 σεζόν στην ιταλική Serie A και έναν ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιο με την
ιταλική ομάδα ως παίκτης. 
Με την ενεργή συμμετοχή των αδερφών Γκεόργκι και Βαλεντίν Μπρατόεβ, η
ομάδα έκανε μια σειρά από δυνατές μεταγραφές και η Deya Volley, είναι ήδη
πρωταγωνήστρια του βόλεϊ στη Βουλγαρία.
Τη σεζόν 2021/2022, η ομάδα πέτυχε τα πιο σημαντικά της αποτελέσματα στη
σύντομη ιστορία της. Έπαιξε δύο ημιτελικούς - για το Κύπελλο Βουλγαρίας και για
τη Super League. Ήταν ισόβαθμη με την ομάδα που κατέλαβε την τρίτη θέση και
μόνο λόγω λίγων βαθμών διαφοράς δεν κατέκτησε την τρίτη θέση στο
πρωτάθλημα, αλλά προκρίθηκε σε μια ιστορική για την ομάδα, συμμετοχή στην
ευρωπαϊκή διοργάνωση - το Challenge Cup.

Deya Volley BURGAS



1. Georgi BRATOEV - Setter
2. Stefano PATRIARCA - Middle Blocker
3. Borislav NIKOLOV - Setter
4. Todor VALCHEV - Outside Spiker
6. Samuil VALCHINOV - Outside Spiker
7. Nikolay UCHIKOV - Opposite
8. Ivan DUNKOV - Libero
9. Martin IVANOV - Libero
10. Valentin BRATOEV - Outside Spiker
11. Denis CHAVDAROV - Middle Blocker
12. Dimitar VASILEV - Outside Spiker
13. Stefan CHAVDAROV - Middle Blocker
16. Dimitar DULCHEV - Opposite

Deya Volley BURGAS

SIMEONOV Ventzislav
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Winning Spikes 2944
Kill Blocks 510

Aces 14
Opponent Errors 1816

Points 5374
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Το παιχνίδι με την Μπουργκάς θα είναι
ενδιαφέρον. Είμαστε δύο ομάδες με
έμπειρους παίκτες, που θα παλέψουμε για να
περάσουμε στον επόμενο γύρο! Εμείς, ως
Ολυμπιακός, πρέπει να είμαστε πολύ
συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας, επίθεση,
σερβίς, υποδοχή, από την αρχή μέχρι το
φινάλε. Ο κόσμος μας θα παίξει σημαντικό
ρόλο στον αγώνα, θα είναι ο έβδομος παίκτης
μας στο γήπεδο. Οπότε, τους χρειαζόμαστε να
είναι δυνατοί, να υποστηρίξουν την ομάδα σε
αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση! 
Πάμε Ολυμπιακέ!

Salvador HIDALGO



Στη δεύτερη «θητεία» του στην ομάδα βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού, ο
Ραφαήλ Κουμεντάκης θέλει να «σηκώσει» τα… πάντα. Ο «Ράφα» αγωνίστηκε
στον Θρύλο και το διάστημα 2018-20, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και ένα
Κύπελλο. Μπορεί να έχει πρότυπο έναν από τους σπουδαιότερους
μπασκετμπολίστες στην ιστορία, τον Ντιρκ Νοβίτσκι, ωστόσο ο
«ερυθρόλευκος» ακραίος πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων
βολεϊμπολιστών στην Ελλάδα, με καριέρα και στο εξωτερικό. «Αν έπαιζα
μπάσκετ, θα ήμουν… ρεζέρβα του Κώστα Παπανικολάου», δήλωσε ο διεθνής
ακραίος του Θρύλου. Γνωρίστε, λοιπόν, τον Ραφαήλ Κουμεντάκη!

Που γεννήθηκες; Που πήγες σχολείο;

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Λόγω
κάποιων υποχρεώσεων οικογενειακών,
πήγα σχολείο στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί
πέρασα τα πρώτα μου χρόνια, μέχρι και τα
19 μου. Όλο το σχολείο το έβγαλα εκεί.

Πως ασχολήθηκες με το βόλεϊ;

Με το βόλεϊ ασχολήθηκα, κυρίως, γιατί
στον τόπο που μεγάλωνα ήταν το πρώτο
άθλημα. Με τον Ανέστη τον Δαλακούρα,
ήμασταν συμμαθητές μαζί, φίλοι από πολύ
μικροί. Εγώ ήθελα μπάσκετ, αλλά ο
Ανέστης με… τραβούσε προς το βόλεϊ. Δεν
είχε τότε τμήματα υποδομής στο μπάσκετ,
οπότε ξεκίνησα βόλεϊ.

Ποιο είναι το μεγάλο σου όνειρο;

Να παίξω σε Ολυμπιακούς Αγώνες! Όνειρα
υπάρχουν πάρα πολλά, τόσο ατομικά, όσο
και ομαδικά. Προσπαθώ να φτάνω βήμα-
βήμα όλο και πιο κοντά σε αυτά!

Γνωρίστε τον Ραφαήλ Κουμεντάκη!

Σου αρέσουν τα ταξίδια; Έχεις κάποιον
αγαπημένο προορισμό;
Λατρεύω τα ταξίδια. Μου αρέσει πάρα
πολύ να ταξιδεύω! Με την ομάδα… όχι
(σ.σ. γέλια). Πολλή κούραση (σ.σ. γέλια).
Μου αρέσει η Ευρώπη, έχω ταξιδέψει και
στην Αμερική, έπαθα πλάκα. Είναι ο
αγαπημένος μου προορισμός εκτός
συνόρων. Στην Ελλάδα, η Νάξος είναι ένα
από τα ωραιότερα μέρη που έχω πάει.



Έχεις κάποιο "μότο" στη ζωή σου;

A wise man once said nothing! Το ενστερνίζομαι λίγο. 

Αν δεν έπαιζες βόλεϊ, τι θα έπαιζες;

Θα έπαιζα μπάσκετ, 200%. Και θα ήμουν και πολύ καλός, νομίζω! Θα έπαιζα
στον Ολυμπιακό, μπορεί και στο ΝΒΑ (σ.σ. γέλια). Θα ήμουν… ρεζέρβα του
Κώστα Παπανικολάου!

Αγαπημένο φαγητό;

Είμαι μακαρονάς! Τρώω κάθε μέρα μακαρόνια. Ή γεμιστά ή μακαρόνια με
κιμά!

Αγαπημένο τραγούδι;

Είμαι της… εποχής, ό,τι μου κολλάει ανά περίοδο. Τώρα έχω κολλήσει με το
«Μια ζωή μέσα στους δρόμους». Από παλιά, όμως, τα ακούσματα μου ήταν
ροκ, ήταν τύπου… Δυτικές Συνοικίες και τέτοια! 

Τι κάνεις τον ελεύθερο χρόνο σου;

Τον περνάω με φίλους, με την οικογένεια μου, αν την έχω κοντά. Με την
ανιψιά μου! Διαβάζω βιβλία, συνήθως κάτι σε μυθιστόρημα ή αστυνομικό.
Υπολογιστή, τηλεόραση και τέτοια.

Αγαπημένη ταινία ή σειρά;

Πολλές! Δεν ξέρω ποια να διαλέξω,
αλήθεια. Μου αρέσουν πολύ. Θα πω
αγαπημένη σειρά, το «Breaking
Bad», την είδα τότε στην καραντίνα
και κόλλησα!
Ποιο είναι το είδωλο σου;

Πιο μικρός, είχα είδωλο τον Ντιρκ
Νοβίτσκι, μπάσκετ. Και στην Ιταλία
όταν έπαιζα, ξενυχτούσα για να τον
βλέπω. Με καταλάβαιναν ότι
ξενυχτούσα (σ.σ. γέλια). 19 χρονών
τότε, στη Ραβέννα έπαιζα.
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