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στίβος, η πάλη και η πυγμαχία, ενώ πλέον 
ο σύλλογος διαθέτει και τμήμα χάντμπολ.

Το πρώτο ματς και ο πρώτος ύμνος
Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο του παι-
χνίδι στις 30 Απριλίου του 1925 στο Πο-
δηλατοδρόμιο και ήταν κόντρα στην ομά-
δα του γαλλικού πολεμικού πλοίου Ζαν 
Ντ’ Αρκ. Τελικό σκορ 6-0 υπέρ του νεο-
σύστατου συλλόγου, τον οποίο συνόδευε 
μεγάλος αριθμός φιλάθλων από τα πρώτα 
του παιχνίδια. Το 1931 οι Πειραιώτες κα-
τακτούν το πρώτο τους πρωτάθλημα και 
ο σύλλογος αποτελεί έμπνευση Μίμη Ξ. 
Βασιλειάδη που έγραψε τους στίχους του 
πρώτου ύμνου («Ένα, δύο, τρία γκολ, πα-
ντού πανικός! Θρίαμβος, νίκη, Ολυμπι-
ακός!») του συλλόγου, ενώ ο Γιάγκος Ε. 
Λαουτάρης έγραψε τη μουσική.

Συλλογή από Κούπες
Η ομάδα μετρά 81 τίτλους στο ποδόσφαι-
ρο, 45 πρωταθλήματα, 28 Κύπελλα, 4 
Σούπερ Καπ, 3 Κύπελλα Μεγάλης Ελλά-
δας και 1 Βαλκανικό Κύπελλο. Στο μπά-
σκετ είναι 25 για τους Άνδρες, με τις 12 
από αυτές να είναι πρωταθλήματος, 9 Κυ-
πέλλου, 3 Ευρωλίγκες και 1 Διηπειρωτι-
κό, ενώ στις Γυναίκες κυριαρχεί τα τελευ-
ταία χρόνια με τέσσερα σερί νταμπλ και 5 
πρωταθλήματα συνολικά.
Έχει 74 κούπες στο βόλεϊ με 56 για τους 
Άνδρες (29 πρωταθλήματα, 17 Κύπελλα, 
2 Σούπερ Καπ, 6 Λιγκ Καπ και 2 Κυπελ-
λούχων) και 18 για τις Γυναίκες (8 πρω-
ταθλήματα και 9 Κύπελλα αλλά και το 
Challenge Cup), 80 στο πόλο με 63 για 
τους Άνδρες (34 πρωταθλήματα, 21 Κύ-
πελλα, 5 Σούπερ Καπ, 2 Κύπελλα Πρω-
ταθλητριών και 1 Σούπερ Καπ Ευρώπης) 

και 17 για τις Γυναίκες (11 πρωταθλήμα-
τα, 2 Κύπελλα, 1 Σούπερ Καπ Ελλάδας, 
1 Ευρωλίγκα, 1 Κυπελλούχων, 1 Σούπερ 
Καπ Ευρώπης) και 4 στο χάντμπολ, ενώ 
το παλμαρέ της ομάδας συμπληρώνουν 
δεκάδες ακόμη τίτλοι στην κολύμβηση 
(74), τον στίβο (38), στο πινγκ-πονγκ 
(50), αλλά και διακρίσεις στην ιστιοπλο-
ΐα, όπως και ένα πρωτάθλημα, στην πάλη 
(3), την πυγμαχία (7), καταδύσεις, την ξι-
φασκία (5) και ενόργανη γυμναστική.

Ολυμπιακός: Η 11η ομάδα με τους 
περισσότερους τίτλους στο παγκόσμιο 
ποδόσφαιρο
Η βρετανική εφημερίδα «The Sun» έκανε 
το σχετικό αφιέρωμα με αφορμή το 55ο 
πρωτάθλημα της Ρέιντζερς στη Σκωτία, 
που την κατατάσσει δεύτερη με 116 τίτ-
λους, πίσω μόνο από την Αχλί της Αιγύ-
πτου, η οποία έχει 118.
Σαφέστατα αυτό που έχει πετύχει ο Ολυ-
μπιακός είναι κάτι σπουδαίο, ευρισκό-
μενος πάνω από σπουδαία ευρωπαϊκά 
κλαμπ. Την Αλ Αχλί και τη Ρέιντζερς 
ακολουθούν οι Σέλτικ, Πενιαρόλ, Ρεάλ, 
Μπαρτσελόνα, Μπενφίκα, η Αλ Φαϊζάλι 
(Ιορδανία) και η Μπάγερν.

Ο
Ολυμπιακός γιόρτασε την Τετάρ-
τη (10/3) 96 χρόνια ιστορίας, 
ιδρύθηκε το 1925.
Η -καλώς εννοούμενη- «αρρώ-

στια» (όπως είναι η ομάδα του για κάθε 
οπαδό) για εκατομμύρια οπαδούς στη 
χώρα, το κάτι μαγικό στο μυαλό, όπως 
αναφέρει το γνωστό σύνθημα, που εκ-
φράζεται με τα ερυθρόλευκα χρώματα και 
τον δαφνοστεφανωμένο στο στήθος έχει 
γενέθλια.

Η ίδρυση του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός δημιουργήθηκε έπειτα από 
τη συγχώνευση του Αθλητικού και Πο-
δοσφαιρικού Συλλόγου Πειραιώς και του 
Ομίλου Φιλάθλων Πειραιώς. Ο Νότης Κα-
μπέρος, ο οποίος θέλησε να εκφράσει δύ-
ναμη, αθλητική ισχύ, ήθος, ευγενή άμιλ-
λα, και το Ολυμπιακό Ιδεώδες με το όνομα 
του συλλόγου, αλλά και ο επιχειρηματίας 
Μιχάλης Μανούσκος ήταν οι «νονοί» του. 
Ο δεύτερος έγινε ο παρθενικός πρόεδρος 
των Πειραιωτών, ενώ ο Νότης Καμπέρος, 
ο οποίος ήταν ανώτατος αξιωματούχος του 
Πολεμικού Ναυτικού, ανέλαβε χρέη αντι-
προέδρου.
Τα χρώματα του Συλλόγου, ήταν, σύμφω-
να με μαρτυρίες, ιδέα του Γιάννη Ανδρι-
ανόπουλου. Το κόκκινο, επιλέχθηκε ώστε 
να συμβολίζει το πάθος για τη νίκη, ενώ το 
λευκό την αγνότητα και την ευγενή άμιλλα.
Πολύ σημαντική ήταν ασφαλώς και η συμ-
βολή των Ανδριανόπουλων (πέντε αδέρ-
φια συν τον πατέρα τους), οι οποίοι σε συ-
νεργασία με άλλους επιφανείς παράγοντες 
της πειραϊκής κοινωνίας, «γέννησαν» ένα 
αθλητικό σωματείο, για να αμφισβητή-
σουν άμεσα την κυριαρχία του Πειραϊκού 
Συνδέσμου. Ενός σωματείου του Πειραιά, 
με πολύμορφη δραστηριότητα (λογοτεχνι-
κή, εκπαιδευτική, πολιτιστική, αθλητική). 
Η οικογένεια των Ανδριανόπουλων είχε 
στην ιδιοκτησία της ένα εμπορικό οίκο, 
που διηύθυνε τότε ο πατέρας τους, Αν-
δρέας. Τα πέντε αδέρφια ταυτίστηκαν με 
το ξεκίνημα του συλλόγου και στο καθαρά 
αγωνιστικό κομμάτι, καθώς φόρεσαν την 
ερυθρόλευκη φανέλα.
Ιδρυτικά μέλη ήταν οι: Βασίλης Ανδρι-
ανόπουλος, Γιάννης Ανδριανόπουλος, 
Γιώργος Ανδριανόπουλος, Ντίνος Ανδρι-
ανόπουλος, Δημήτρης Ανδρόνικος, Νί-
κος Ανδρόνικος, Δημήτρης Αυδής, Νίκος 
Βλάσσης, Στέφανος Εμμανουήλ, Νίκος Ζα-
χαρίας, Θανάσης Καλλίτσης, Νίκος Καλού-
δης, Ντίνος Καλούδης, Νότης Καμπέρος, 
Κώστας Κλειδουχάκης, Όθων Κόκκινος, 
Τριαντάφυλλος Κρέμος, Παναγιώτης Κω-
στάλας, Παναγιώτης Λαγουμιτζής, Ανδρέ-
ας Λουκάκης, Σπύρος Λουκάκης, Γιάννης 
Λουλουδάκης, Βαγγέλης Μαγκόπουλος, 
Μιχάλης Μανούσκος, Σταύρος Μαρα-
γκουδάκης, Γρηγόρης Ντούφας, Θόδωρος 
Ορλώφ, Φώτης Πρωτοψάλτης, Γιάννης 
Συμιγδαλάς, Νίκος Συμιγδαλάς, Χρήστος 
Τζουμερικιώτης, Βρασίδας Τρουποσκιά-
δης και Σπύρος Ψαλλιδάς.
Το ποδοσφαιρικό τμήμα ιδρύθηκε πρώτο, 
ενώ ακολούθησαν το 1926 το βόλεϊ, το 
1931 το μπάσκετ, το πόλο, η κολύμβηση, ο 
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Ολυμπιακός: Αιώνιος έφηβος ετών 96! 


