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Σύσσωμος ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, το παρόν και το μέλλον του Συνδέσμου ξεκίνησαν
σήμερα από το Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης την προσπάθεια για την οικονομική
εξυγίανση και την αναδιοργάνωση του μεγαλύτερου πολυαθλητικού οργανισμού της
χώρας.
Με «όχημα» τον αριθμό 54080 στον οποίο οι φίλαθλοι του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
μπορούν να στείλουν SMS για την οικονομική του ενίσχυση, ξεκίνησε η πορεία προς το
μέλλον το οποίο έδωσε τα παρόν στην αίθουσα «Αχιλλέας Γραμματικόπουλος» του
φαληρικού σταδίου στα πρόσωπα του εξάχρονου Μελέτη (αθλητής της σχολής
ποδοσφαίρου), της δεκατετράχρονης Νάνσυ (ιστιοπλόος και μάλιστα με παγκόσμιες
διακρίσεις) και του εννιάχρονου Γιώργου (αθλητής πόλο). Μαζί τους και πολλά άλλα παιδιά
από της ακαδημίες του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ αλλά και αθλητές και αθλήτριες από όλες τις ομάδες
και τα τμήματα του Συνδέσμου.
Οι μικροί αυτοί αθλητές έστειλαν τα πρώτα SMS στο 54080 και τα φωτεινά τους πρόσωπα
αποτέλεσαν την μεγαλύτερη πηγή για τη διάχυτη αισιοδοξία που υπήρχε στην αίθουσα για
την επιτυχία του προγράμματος «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2020».
Είπαν….
Νάνσυ Φακίδη (Ιστιοπλόος Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. 14 ετών): «Είναι μία σπουδαία
πρωτοβουλία και καλώ όλους τους φιλάθλους μας να στείλουν ένα απλό Sms στο 54080 για
να γίνει ο Ερασιτέχνη Ολυμπιακός ακόμη πιο δυνατός».
Σταυρούλα Αντωνάκου (Πόλο Γυναικών): «Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να
πούμε στον κόσμο ότι αυτή την προσπάθεια πρέπει να την στηρίξουμε όλοι. Ο μόνος
σύλλογος που μπορεί να το κάνει είναι ο Ολυμπιακός. Περιμένουμε με αγωνία τα
αποτελέσματα και ελπίζουμε».
Νίκος Δεληγιάννης (Πόλο ανδρών): «Το τμήμα πόλο είναι
το μεγαλύτερο θύμα αυτής της κατάστασης τα τελευταία 2 χρόνια. Σήμερα παρουσιάστηκε
ένα πρόγραμμα που φαντάζει πολύ φιλόδοξο και ελπίζουμε όλοι να φέρει αποτελέσματα. Ο
κ. Καραχάλιος που είναι λαμπρός στον τομέα του και στη δουλειά του, συνηθίζει να τα
βλέπει όλα άσπρα. Να μας επιτρέψετε εμάς να τα βλέπουμε όλα μαύρα. Θέλω να
παρακαλέσω εσάς, τον κ. Μαρινάκη, τους κ.κ. Αγγελόπουλος και τους Ολυμπιακούς που
είναι από την Μελβούρνη μέχρι τη Νέα Υόρκη και το Τορόντο να τα δουν όλα κόκκινα».

Ανδρέας Ανδρεάδης (Βόλεϊ ανδρών): «Για εμάς τους αθλητές είναι η σωτηρία του
Ερασιτέχνη. Θα ήθελα όλους τους Ολυμπιακούς να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Εμείς
οι αθλητές του βόλεϊ κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε τον σύλλογο ψηλά. Το νταμπλ
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είναι ένας μεγάλος στόχος και θα κάνουμε τα πάντα για να το κατακτήσουμε. Από εκεί και
πέρα, θέλουμε τη στήριξη όλων σας».
Φλώρα Ρεντούμη (Στίβος): «Θέλω να πω ότι είμαι αισιόδοξη για αυτό το πρόγραμμα. Θέλω
να πω σε όλους τους φίλους ότι ο στίβος έχει πολλούς στόχους. Έχουμε Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα το καλοκαίρι, είμαστε αρκετούς μήνες απλήρωτοι, αλλά επειδή οι αθλητές
είναι Ολυμπιακοί θα αγωνιστούν και θα είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους».
Σπύρος
Παπαδόπουλος (Ηθοποιός): «Θεωρώ αδιανόητο ο Ολυμπιακός να έχει φτάσει σε αυτή τη
θέση, θεωρώ αδιανόητο πάρα πολλοί εκατομμύρια οπαδοί στον κόσμο να θεωρούν ότι ο
Ολυμπιακός είναι μόνο το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Αυτό είναι και θέμα της παιδείας μας.
Όμως θεωρώ απολύτως πιθανό, σχεδόν βέβαια ότι με τόση δύναμη που έχει ο Ολυμπιακός
και με αυτή την πολύ έξυπνη ενέργεια μπορούμε σύντομα να έχουμε σπουδαία
αποτελέσματα. Εγώ θα αφιερώσω μία εκπομπή «Στην Υγειά μας» γιατί είναι απλή κίνηση
που μπορεί να φέρει αποτελέσματα και πρέπει να συνασπιστούμε γύρω από τον
Ερασιτέχνη Ολυμπιακό. Είναι άδικο για αυτή την ιστορική ομάδα που τόσα έχει προσφέρει
στην κοινωνία και στον Πειραιά να έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Μου έχουν μεταφερθεί
εικόνες από αγώνα βόλεϊ να μαζεύουν κέρματα για να τα δώσουν σε μία βολεϊμπολίστρια. Οι
φίλαθλοι του Ολυμπιακού οφείλουν να είναι εγωιστές. Δεν γίνεται να μαζεύουμε
πενηνταράκια για να τα δίνουμε στις κοπέλες να πηγαίνουν με το λεωφορείο σπίτι τους.
Μην περιμένοντας από 10-20 ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν, μπορούμε
εμείς βάζοντας το χέρι στην τσέπη βγάζοντας ένα ευρώ κάθε μέρα, να κάνουμε καλό και να
έρθουμε πιο κοντά στην ομάδα. Όταν κάνεις ένα δώρο, το θέμα είναι να χαίρεσαι το ίδιο και
με τον δωρολήπτη. Κάπως έτσι θα είναι και το δικό μας όφελος. Καλή επιτυχία και πιστεύω
θα την έχουμε».

Δημήτρης Καρύδης (Βουλευτής Πειραιά): «Ο Ολυμπιακός πρέπει να παραμείνει δυνατός, να
πρωταγωνιστεί σε όλα τα αθλήματα, όπως κάνει τόσες δεκαετίες με μεγάλη επιτυχία.
Εύχομαι το πρόγραμμα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2020» να στηριχθεί από όλους εμάς τους φιλάθλους
του».
Χρήστος Κίττας (Πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος Δ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Σ.Φ.Π): «Εγώ
εκπροσωπώ τους Ολυμπιακούς, όχι του Πειραιά αλλά της πεδιάδας δηλαδή της υπόλοιπης
Ελλάδας και πιστεύω ότι και ο Πειραιάς και η υπόλοιπη Ελλάδα θα στηρίξει αυτή την
προσπάθεια».
Δημήτρης Λιντζέρης (Βουλευτής Πειραιά): «Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας
ως φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα βοηθήσουμε τον σύλλογο να παραμείνει δυνατός ώστε
εκτός από τους τίτλους και τις χαρές που προσφέρει να συνεχίσει να δίνει τη δυνατότητα
στα μικρά παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό».
Βασίλης
Μιχαλολιάκος (Δήμαρχος Πειραιάς): «Ο Λεωνίδας Θεοδωρακάκης είναι μία διαχρονική αξία.
Ο Νίκος Καραχάλιος είναι μία ανερχόμενη αξία. Ο Ολυμπιακός όμως δεν είναι απλώς η
ομάδα του Πειραιά, δεν είναι απλώς η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας και η μεγαλύτερη. Ο
Ολυμπιακός χαρακτηρίζεται από το πάθος των Πειραιωτών γιατί ο Ολυμπιακός είναι η
πρωτιά του Πειραιά. Και στη ζωή μας έχουμε ανάγκη από πρωτιές. Αυτή την πρωτιά έχω
δικαίωμα να την στηρίξω. Ως Δήμαρχος Πειραιά έχω και δικαίωμα και καθήκον. Ο Δήμος
είναι το οργανωμένο κομμάτι των πολιτών του Πειραιά. Θα μας έχετε συμμάχους σε όλη
αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε να βλέπουμε τον Ολυμπιακό να πρωταγωνιστεί στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όλοι μαζί θα συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε τις αθλητικές
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υποδομές στην πόλη μας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν τμήματα που να μένουν χωρίς
υποδομές για να γυμναστούν και να αναδειχθούν. Καλή δύναμη και επιτυχία και πιστεύω ότι
ο στόχος θα επιτευχθεί».

Γιώργος Ιωακειμιδης: «Στο Ρέντη φιλοξενούμε τις προπονητικές εγκαταστάσεις του
Ολυμπιακού, το γήπεδο του βόλεϊ. Επίσης, τόσο στο Ρέντη όσο και στη Νίκαια υπάρχουν
χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι θα στηρίξουν το πρόγραμμα
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2020» και τα δικά τους μηνύματα θα προστεθούν στα δεκάδες χιλιάδες των
υπόλοιπων φιλάθλων του συλλόγου. Μηνύματα που θα δώσουν αναπνοή στον Ερασιτέχνη
Ολυμπιακό».
Λεωνίδας Θεοδωρακάκης (Πρόεδρος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Σ.Φ.Π.) : «Θέλω πρώτα να σας
ευχαριστήσω για την παρουσία σας και τη στήριξη στην προσπάθεια που κάνουμε. Χωρίς τη
στήριξη κάθε φιλάθλου του Ολυμπιακού δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κρίση.
Πρέπει να πω ότι ο Ολυμπιακός μας είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Καταφέραμε να
ξεπεράσουμε κρίσεις, το ίδιο θα κοιτάξουμε να κάνουμε και τώρα. Κάθε φίλαθλος του
Ολυμπιακού να στηρίξει την προσπάθεια και δεσμεύομαι προσωπικά ότι τα λάθη που έγιναν
και μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, δεν θα επαναληφθούν».
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2020»
Την παρουσίαση του προγράμματος «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2020» έκανε
ο αντιπρόεδρος του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Σ.Φ.Π., Νίκος Καραχάλιος ο οποίος είπε: «Παρότι οι
αθλητές μας είναι ενάμισι χρόνο και πλέον απλήρωτοι παραμένουν στην κορυφή.
Συγχαρητήρια στο πόλο γυναικών που οργάνωσαν τα κορίτσια μόνα τους μία εκδήλωση,
στην οποία τους βοήθησε όλη η Ολυμπιακή οικογένεια, η Θύρα 7, ο κ. Μαρινάκης, αλλά
περισσότερο οι συναθλήτριές τους. Το όραμά μας είναι ο Ολυμπιακός του 2020 και θέλουμε
να είναι πρωταγωνιστικός, ευρωπαϊκός και κοινωνικός. Η αποστολή μας είναι να
εργαστούμε και να αναδείξουμε τους πρωταθλητές του 2020. Πρόκλησή μας είναι να
εξυγιάνουμε οικονομικά τον σύλλογο, να μην δημιουργηθούν άλλα προβλήματα και να
αναπτύξουμε τον σύλλογο με βάση την αξιοποίηση των ερασιτεχνών αθλητών. Τις
απαντήσεις θα δώσουν οι εκατομμύρια Ολυμπιακοί, δίνοντας ένα ευρώ με τον πιο απλό
τρόπο. Να στείλει κενό SMS στο 54080.
Η φιλοσοφία μας είναι να ζητάμε λίγα από τους πολλούς και μέγιστη απόδοση από τους
αθλητές. Κάποιοι άλλοι σύλλογοι απέτυχαν στο στόχο τους, γιατί στη χώρα μας μετράμε
το βραχυπρόθεσμο και αυτό μας έφερε ως χώρα στην οικονομική κρίση. Για αυτό εμείς
κοιτάμε τον Ολυμπιακό του 2020. Το πρώτο μεγάλο event θα γίνει στις 23 Μαρτίου 2011 με
το φιλικό που θα γίνει ανάμεσα στος Ολ Σταρς του Ολυμπιακού και του Ερυθρού Αστέρα.
Επίσης θα γίνει και μία εκδήλωση για τα γενέθλια του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ τον Απρίλιο.
Τέλος θα έχουμε και ένα 3o event με την ειδική διαδρομή της Φόρμουλα 1 στον Πειραιά.
Πηγές χρηματοδότησης του συλλόγου θα είναι η καμπάνια των SMS, τα εισιτήρια από τα
events, οι δωρεές, οι χορηγίες και οι βοήθειες από το ίντερνετ. Το κλειδί της επιτυχίας είναι
η Ολυμπιακή οικογένεια, τα ΜΜΕ, οι ομάδες δράσης και ο φίλαθλος κόσμος. Δοκιμάσαμε να
ενεργοποιήσουμε ανθρώπους Ολυμπιακούς όχι μόνο από τον αθλητισμό, αλλά και από τον
ακαδημαϊκό κόσμο, τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό».
Θα ήθελα να βάλω ένα στόχο. Πριν φύγουμε από εδώ να ξεπεράσουμε τα χίλια μηνύματα
(σ. τελικά ξεπεράστηκαν!). Αυτή τη στιγμή έχουμε επτακόσια. Ένας άλλος σύλλογος έχει
κάνει προσπάθεια και δεν έχει ξεπεράσει τον απαιτούμενο αριθμό. Θέλουμε να
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ξεπεράσουμε τον αντίπαλό μας μέχρι το Σαββατοκύριακο. Εδώ θα έχουμε τη βοήθεια των
οργανωμένων φιλάθλων μας και των φίλων του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα. Η
καμπάνια θα εδραιωθεί σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχουν Ολυμπιακοί.
Κλείνω με το αστέρι που στις πέντε γωνίες του έχει το ίντερνετ, το SMS, την ιδέα του
Ολυμπιακού του 2020, τους οπαδούς μας και από μόνο του το όνομα του Ολυμπιακού. Πέντε
κλειδιά για την προσπάθεια που θα κάνουμε».
Ο Νίκος Καραπανάγος (εκπρόσωπος της
εταιρείας Velti) τόνισε: «Ένας φίλος της ομάδας που θέλει να συμμετάσχει σε αυτή την
καμπάνια από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, μπορεί να βοηθήσει με ένα απλό SMS.
Στέλνει κενό SMS στον αριθμό 54080 και θα παίρνει πίσω απάντηση που θα έχει σχέση με
τον Ολυμπιακό. Το κινητό είναι ένα μέσο που είναι εύκολο και προσιτό για όλους. Ένα
άμεσο κανάλι επικοινωνίας. Θα έρθει η ώρα που ο σύλλογος θα έχει τη δυνατότητα να έρθει
σε επικοινωνία μαζί τους και να του πει διάφορα πράγματα και να τον ενημερώσει για
διάφορα events για τον σύλλογο. Έχουμε στήσει και το site www. redpeople.gr. Θα μας
δείχνει την πρόοδο της καμπάνιας, ποιοι είναι οι όροι του διαγωνισμού, θα ενημερώνονται
και οι φίλοι του Ολυμπιακού από το εξωτερικό. Θέλουμε να ενεργοποιήσουμε αυτό το
μεγάλο κεφάλαιο που είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού».
Στην παρουσίαση παρευρέθησαν στελέχη της ευρύτερης οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, ο
Δήμαρχος Πειραιά κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος, ο Δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη κ. Γιώργος
Ιωακειμήδης, οι βουλευτές Πειραιά κκ. Καρύδης και Λιντζέρης και πλήθος φιλάθλων του
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.
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