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Στη «μάχη» της Ευρώπης επιστρέφει, μετά την
εντυπωσιακή εμφάνιση και τη νίκη με 56
πόντους διαφορά (91-35) κόντρα στον ΠΑΟΚ, για
την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1, η
ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού. 

Την Τετάρτη (7/12) στις 17:30 (YouTube /
EuroLeague Women), οι νταμπλούχες Ελλάδας
υποδέχονται την Βίρτους Μπολόνια στην
κεντρική σάλα του ΣΕΦ, για την 5η αγωνιστική
της φάσης των ομίλων της EuroLeague. 

Τα κορίτσια του Θρύλου, που προέρχονται από
την ήττα (78-69) από την Σκεκσζάρντ στην
Ουγγαρία στις 26/10, στο πλαίσιο της 4ης
«στροφής», θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα
τους και να διεκδικήσουν το θετικό αποτέλεσμα
επί των ισχυρών Ιταλίδων στην κορυφαία
ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
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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!

 
 





Double Winners
2 0 2 1  -  2 0 2 2



Olympiacos SFP

6

5
Πρωταθλήματα

Ελλάδος

Κύπελλα
Ελλάδος



Olympiacos SFP

5. Evina STAMATI S. Guard 02/08/1984 GRE
6. Aina AYUSO Guard 01/08/1999 ESP
7. Anna SPYRIDOPOULOU S. Forward 02/11/1988 GRE
8. Eleni SYRRA S. Guard 14/08/1995 GRE
10. Megan GUSTAFSON Center 13/12/1996 USA
11. Angeliki NIKOLOPOULOU P. Guard 02/05/1991 GRE
16. Ioanna DIELA S. Guard 02/06/1990 GRE
24. Kylee SHOOK Center 18/03/1998 USA
45. Digna STRAUTMANE P. Forward 18/09/1998 LAT
77. Evangelia VAMVAKA Forward 28/01/1992 GRE
00. Christina GKOUZELOU S. Forward 05/04/2005 GRE

Martins ZIBARTS Coach
Athanasios NIKLAS Assistant Coach

4. Niki STAMOLAMPROU P. Guard 26/08/1995 GRE



Virtus Segafredo Bologna

Η Virtus Bologna έχοντας μακρά ιστορία το μπάσκετ ανδρών, μόλις
το 2019 ίδρυσε τμήμα μπάσκετ γυναικών με εμπνευστή τον
διευθύνων σύμβουλο της ομάδας Λούκα Μπαράλντι. Οι πρώτες
σεζόν εν μέσω COVID-19 δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμεναν. Την
περίοσο 2020-21 η Virtus τερμάτησε στην 4η θέση χάνοντας από την
Reyer Venezia στους ημιτελικούς. 
Την επόμενη σεζόν η ομάδα έκανε ηχηρές μεταγραφές, όπως της
Σεσίλια Ζανταλασίνι, πρωταθλήτρια του WNBA με την ομάδα της
Μινεσσότα αλλά και του προπονητή της εθνικής Ιταλίας Λίνο Λάρντο.
Μετά την αποτυχία όμως της ομάδας να προκριθεί από την φάση
των ομίλων του Euro Cup και κατά την διάρκεια των ημιτελικών με
την Βενέτσια, ο Λάρντο απομακρύνθηκε και την θέση του πήρε η
βοηθός του, Άντζελα Τζιανόλα. Η Virtus κατάφερε να κερδίσει με 2-1
νίκες την Βενέτσια και προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελικό
πρωταθλήματος απέναντι στην Famila Schio από την οποία έχασε
τελικά με συνολικό σκορ 3-1 στις νίκες.



Virtus Segafredo Bologna

1.Beatrice DEL PERO Guard 17/04/1999 ITA
6. Francesca PASA Guard 22/05/2000 ITA
12. Iliana RUPERT Center 12/07/2001 FRA
15. Beatrice BARBERIS S. Forward 06/11/1995 ITA
18. Ivana DJOKIC P. Guard 24/12/1997 CRO
22. Olbis ANDRE Center 25/12/1998 ITA
24. Cecilia ZANDALASINI S. Forward 16/03/1996 ITA
29. Alessandra ORSILI P. Guard 04/10/2001 ITA
32. Cheyenne PARKER Center 22/08/1992 USA
33. Kitija LAKSA S. Forward 21/05/1996 LAT
46. Sabrina CINILI Forward 22/04/1989 ITA
Sofia ROCCATO 15/05/2003 ITA

Giampiero TICCHI Coach
Jordan LOSI Coach

Anna ZAMBONELLI 18/12/2007 ITA



GROUP A



Megan GUSTAFSON

Efficiency per game

32.2
Megan GUSTAFSON

Points per game

27.2



Στη «θητεία» της στην ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού, η
Αγγελική Νικολοπούλου έχει σηκώσει επτά τίτλους, τέσσερα
πρωταθλήματα (2018, 2019, 2020, 2022) και τρία Κύπελλα (2018, 2019,
2022). Στην έκτη της σεζόν με την ερυθρόλευκη φανέλα, η διεθνής
γκαρντ στοχεύει στην κατάκτηση ενός ακόμα νταμπλ. Εξάλλου, η
Νικολοπούλου, με το «11» στην πλάτη, λατρεύει να σηκώνει κούπες με
τον Θρύλο, όπως «τρελαίνεται» για την βελουτέ σούπα της γιαγιάς της,
αλλά και για την ταινία «The Notebook». Γνωρίστε, λοιπόν, την Αγγελική
Νικολοπούλου!

Που γεννήθηκες; Που πήγες σχολείο;

Γεννήθηκα στην Αθήνα. Δημοτικό πήγα στο
95ο και Γυμνάσιο-Λύκειο στο 36ο στον Νέο
Κόσμο, περιοχή που μεγάλωσα και μένω.
Πως ασχολήθηκες με το μπάσκετ;

Το να ασχοληθώ με το μπάσκετ,
νομίζω ότι ήταν κάτι «αναπόφευκτο»,
καθώς ο πατέρας μου ήταν παίκτης
μπάσκετ και αργότερα, προπονητής
στο γυναικείο τμήμα που έπαιζε η
μητέρα μου. Δεν με ανάγκασε ποτέ
κανείς από τους δυο να ασχοληθώ,
αλλά σίγουρα, κόλλησα από όταν
έπιασα μπάλα για πρώτη φορά στα
πέντε μου. Και από τότε, δεν
ξεκόλλησα ποτέ! 

Ποιο είναι το μεγάλο σου όνειρο;

Το μεγάλο μου όνειρο; 
Μια ευτυχισμένη ζωή! Μια ευτυχισμένη
ζωή, καταφέρνοντας να υλοποιώ τους
στόχους που θέτω, όσο μικροί η
μεγάλοι είναι αυτοί, έχοντας δίπλα μου
τους αγαπημένους μου ανθρώπους!
Αυτό είναι το όνειρο μου.

Γνωρίστε την Αγγελική Νικολοπούλου

Έχεις σπουδάσει κάτι ;

Ναι, έχω σπουδάσει στα ΤΕΦΑΑ. Και
έχω πάρει το πτυχίο μου! 



Έχεις κάποιο μότο;
Όχι, δεν έχω κάποιο μότο. Έχω, σίγουρα, πάρει πολλές αρχές από την
οικογένεια μου και προσπαθώ να με συντροφεύουν στη διάρκεια της
ζωής μου.

Αν δεν έπαιζες μπάσκετ, τι θα έπαιζες;
Νομίζω, θα προτιμούσα το μπιτς βόλεϊ. Είναι δύσκολο και απαιτητικό
άθλημα. 

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό;

Το αγαπημένο μου φαγητό, πιο αγαπημένο ακόμα και από σουβλάκια,
πίτσα, μπέργκερ, είναι η βελουτέ κοτόσουπα από τα χεράκια της
γιαγιάς μου. Πραγματικά, δεν έχετε φάει τέτοια σούπα!

Ποιο είναι το είδωλο σου; 

Η αλήθεια είναι, ότι παρακολουθώ το
παιχνίδι πολλών παικτών. Παικτών που
έχουν σταματήσει, αλλά και παικτών που
παίζουν και τώρα. Από τον καθένα βλέπω
και κρατάω και από κάτι. Μερικοί από
αυτούς, είναι παίκτες όπως ο Nash, o Kidd,
ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης, ο Σλουκάς, ο
Μίσιτς! 

Η καλύτερη σου στιγμή στον Ολυμπιακό; 

Η καλύτερη μου στιγμή με τον Ολυμπιακό;
Κάθε φορά που σηκώνουμε την κούπα του
πρωταθλητή και του Κυπελλούχου. Κάθε
φορά, η καλύτερη μου στιγμή!

Σου αρέσουν τα ταξίδια;

Προφανώς και ναι! Σε ποιον άνθρωπο δεν αρέσει να ταξιδεύει και να
γνωρίζει καινούργιους πολιτισμούς, να βλέπει από κοντά αξιοθέατα και
να δοκιμάζει καινούργιες γεύσεις και αρώματα; Δεν έχω αγαπημένο
προορισμό. Πάω παντού, αρκεί να έχω μαζί μου καλή παρέα.



Martins ZIBARTS

Παίζουμε με μία από τις πιο γρήγορες επιθετικά
ομάδες Γυναικών στην Ευρώπη. Κόντρα σε μία
ομάδα που επενδύει πολλά, που έχει σπουδαίες
προσωπικότητες Εθνικών ομάδων, όπως της
Ιταλίας, της Κροατίας, της Λετονίας, της
Γαλλίας, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να
παίξουμε σκληρά. Πρέπει να παίξουμε ενωμένα
στην άμυνα, να σταματήσουμε τις σπουδαίους
σουτέρ και την Πάρκερ, κάτω από το καλάθι.
Στην επίθεση, πρέπει να παίξουμε επιθετικά, να
είμαστε ανιδιοτελείς και να κάνουμε τα σωστά
σουτ.



@OLYMPIACOSSFP@OLYMPIACOSSFP@OLYMPIACOSSFP




