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ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

Το 1910, η RCD Espanyol επέλεξε το άσπρο και το
μπλε για την φανελλα και το εμβλημα της, επειδή ο
συνδυασμός των χρωμάτων ηταν στην ασπίδα του
μεγάλου καταλανου ναυάρχου Almogavars “ Roger
de Lluria ”. Oι αξιοθαύμαστοι στρατιώτες του ήταν
γνωστοί γιατι διεσχιζαν την Μεσογειο τον Μεσαίωνα.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ

Το πρώτο κυπελλο που κέρδησε η RCD Espanyol
ήταν το κυπελλο της Macaya, το 1901, το οποίο
χαρακτήρισε επίσης την πρώτη επιτυχία της λέσχης.
Το 1929, η ομάδα κέρδισε το πρώτο ισπανικό
κύπελλό της, ένας τίτλος που κέρδισε πάλι το 1940,
2000 και πρόσφατα το 2006.

Για περισσότερο από 100 έτη, Espanyol είχε παικτες
γνωστούς σε όλο τον κόσμο. Ενδεχομένως το
πρώτο και μέγιστο είδωλο ήταν ο τερματοφύλακας
Ricardo Zamora. Μετά από αυτον, οι μνήμες άλλων
μεγάλων παικτων παραμένουν στο μυαλό μας:
Marañón (ο κορυφαίος σκορερ μέχρι τον Ιούνιο του
2007), N’Kono, Lauridsen, Pochettino,

2006 Πανηγυρισμοι
Η εμφανιση της Espanyol το 1952.

Η Espanyol εφθασε στο UEFA αρκετές φορές και
ήταν finalist το 1988 και 2007. Αφ' ετέρου, η RCD
Espanyol έχει μια απο τις καλύτερες ομάδες
ποδοσφαίρου γυναικών στην Ισπανία.
Ητανε
πρωταθλητές της Ισπανικης ““ Superlιga ” το 2006,
ισοδύναμη με την Premier League, και του Spanish
Cup το 1996, 1997 και το 2006.

Η εμφανιση της Espanyol την περιοδο 2006-2007

Women team

Μια ομάδα που κάθε σκληροπυρηνικος ποδοσφαιροφιλος ξέρει
απ’ εξω

Ειμαστε επισης πολλοι περηφανοι για μερικους
παικτες που προερχονται απο τα τσικό και αλλους
που ηρθαν απο την β κατηγορία. Μεταξύ αυτών, ο
Ντάνιελ Solsona πιθανώς είναι ο πιό φαντεζι
παικτης για το τελευταιο τέταρτο του προηγούμενου
αιώνα. Αυτήν την περίοδο, ο Raul Tamudo είναι η
ναυαρχίδα της ομάδας των νεων, και ειναι ο πρώτος
σκόρερ στην ιστορια της ομάδας (στην πρώτη
κατηγορία). Πολλοί παίκτες από την τρέχουσα
ομαδα της Premier League προήλθαν από την
ομάδα των νεων.

ΣΤΑΔΙΑ

R.C.D. ΕΣΠΑΝΙΟΛ

Η RCD Espanyol της Βαρκελώνης άρχισε σε έναν
μεγάλο άγονο γήπεδο, κοντά στη sagrada Familia.
Από το 1923 και μέχρι το τέλος της εποχής του
1996-97, η ομαδα ειχε ως εδρα το λαμπρό Sarrià
στάδιο, μια μυθική τοποθεσια για ολους για όλους
τους υποστηρικτές της Espanyol.

Η μασκοτ μας, ο παπαγαλος

Εντούτοις, από το 1997 η Espanyol παίζει στις νέες
εγκαταστάσεις της , το Montjuic ολυμπιακό στάδιο,
ενδεχομένως ένα από το καλύτερο στην Ευρώπη.

Από τη γέννηση της RCD Espanyol, οι φιλαθλοι της
ήταν γνωστοί ως παπαγαλοι. Υπάρχουν διαφορετικές
εξηγήσεις για αυτό το ονομα. Η πιο πιθανη είναι ότι
υπήρχαν σμηνη απο παπαγαλους στη περιοχη του
γηπεδου Sarriá . Η αλλη ειναι απο ενα καρτουν για
τον μικρο γατο τον Περικο και ετσι ενας
δημοσιογραφος τον συνεδεσε με τους οπαδους της
Εσπανιολ. Ετσι ο παπαγαλος εγινε η μασκοτ της
Εσπανιολ, ειναι ενα απο τα κυρια συμβολα μας και
απο ειναι το ονομα που οι περισσοτεροι ανθρωποι
μας γνωριζουν.

Και πάλι, η ομαδα θα αποκτησει καινουργιο γηπεδο
στην Cornellá , που ειναι υπο κατασκευη και θα
εγκαινιασθει το 2008.

Αυτό το φυλλάδιο μπορειτε να το κατεβασετε από το
http://www.pericossinfronteras.com
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ΙΣΤΟΡΙΑ
H “RCD Espanyol de Barcelona” είναι μια από τις
αρχαιότερες
και
σημαντικοτερες
λέσχες
ποδοσφαίρου στην ισπανική Premier League. Το
1900 ο Angel Rodríguez ίδρυσε το “ Sociedad
Española de Football”, μια λέσχη για τους
πανεπιστημιακούς σπουδαστές που ηθελαν να
παίξουν έναν νέο σπορ που ειχε ερθει πρόσφατα
από την Αγγλία. Επέλεξε αυτό το όνομα για να το
διαφοροποιήσει από άλλες λέσχες της Barcelona,
οι οποίες ηταν γεματες από ξένους παικτες. Μετά
από διάφορες ελάχιστες αλλαγές στο όνομα, η
λέσχη έγινε Reial Club Deportivo Espanyol το 1912,
όταν ο βασιλιάς Alfonso ΧΙΙΙ προσθεσε το Reial στο
ονομα της λέσχης μετά από την νικη της με το αλλη
ομαδα της Βαρκελώνης.
Το Μάϊο του 2007, συγκαταλεγεται στις 10
καλύτερες κατα την παγκόσμια κατάταξη του FHS
(www.iffhs.de)
Αλλά η Espanyol δεν ήταν όχι μόνο μια λέσχη
ποδοσφαίρου. Ιστορικές ομάδες και απο αλλα πεδια
όπως ο αθλητισμός, η καλαθοσφαίριση, το χόκευ,
το roller-skating το πατινάζ και η πετοσφαίριση
εχουν υπερασπίσει τα χρώματά μας και εχουν
μοιραστεί το εμβλημα μας.

