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Ευχαριστούμε
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Editorial
Αγαπητές φίλες και φίλοι.
Η στιγμή για την οποία δουλεύουμε εδώ και σχεδόν τρεις μήνες,
έχει φτάσει. Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος αποτελεί την αφετηρία
ενός φιλόδοξου πλάνου, το οποίο, όπως έχουμε αναφέρει ξανά, έχει
ορίζοντα την κορυφή. Μπροστά στον κόσμο μας, θα επιδιώξουμε να
παρουσιάσουμε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο και να του χαρίσουμε ένα
όμορφο ποδοσφαιρικό βράδυ.
Από τον περασμένο Ιούνιο, έγιναν πάρα πολλά: Νέο προπονητικό
επιτελείο, ρόστερ και προσωπικό. Βελτιώσαμε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί η ομάδα.
Δουλέψαμε σε θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας. Επενδύσαμε στη γνώση, την εξειδίκευση και τον
επαγγελματισμό. Συνάψαμε χρήσιμες συνεργασίες.
Οι συνθήκες που υπήρχαν όταν αναλάβαμε, μας αναγκάζουν να οριοθετήσουμε ως στόχο για τη σεζόν 201819, μια καλύτερη πορεία από την περσινή. Άλλοι στόχοι είναι: Η δημιουργία βασικού κορμού στο ρόστερ. Η
ανάπτυξη υψηλού επιπέδου υποδομών και υποστήριξης της ποδοσφαιρικής ομάδας. Διασφάλιση οικονομικής
σταθερότητας. Να αναπτύξουμε διαδικασία απόκτησης ποδοσφαιριστών, που θα περιορίζει το ρίσκο στις
μετεγγραφικές περιόδους. Όλα αυτά είναι απαραίτητες προϋποθέσεις, για να μπορέσει η ΟΜΟΝΟΙΑ σταδιακά να
επιστρέψει στις κατακτήσεις τίτλων και να έχει επιτυχημένες Ευρωπαϊκές παρουσίες.
Η ΟΜΟΝΟΙΑ λειτουργεί σε υγιείς βάσεις και ο χρόνος δουλεύει υπέρ της. Γίνεται διαρκής και συνεχή αξιολόγηση,
σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτό είναι βασικό εργαλείο για επίτευξη των μακροπρόθεσμων
στόχων. Υπάρχει η πρόθεση, αλλά και η δυνατότητα, για να επιχειρείται συνεχής βελτίωση και ενίσχυση.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να ανταγωνιστούμε ομάδες, που δουλεύουν με σταθερότητα για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Ο στόχος της δημιουργίας μιας μεγάλης ΟΜΟΝΟΙΑΣ, είναι διαδικασία που απαιτεί: πλάνο,
επαγγελματισμό, συνέπεια και σταθερότητα. Ο δρόμος δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Θα υπάρξουν
στιγμές που θα δοκιμαστούμε. Τότε είναι που θα πρέπει παραμένουμε ενωμένοι και δυνατοί.
Μπαίνουμε στο νέο πρωτάθλημα με ενθουσιασμό, ενέργεια, αποφασιστικότητα και απαιτήσεις. Θέλουμε να
απολαύσουμε τη σεζόν. Μέσα από κάθε παιχνίδι να διδασκόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Επιβάλλεται να
δώσουμε την αίσθηση ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ επιστρέφει δυνατή.
Καλή ποδοσφαιρική χρόνια να έχουμε!

OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα
Εκδότης: ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο
Υπεύθυνοι Έκδοσης: Τμήματα Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο
Πνευματικά Δικαιώματα: © ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο
Επικοινωνία: 22 10 48 48 | info@omonoiafc.com.cy
Εμπορικό Τμήμα: 22 10 48 48 | giorgos.kakourides@omonoiafc.com.cy
Γραφεία: Λεωφόρος Λεμεσού 241, Νήσου, 2571, Λευκωσία
Tηλέφωνο: 22 10 48 48
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ΕΝΕΣ
ΟΙ ΕΠΟΜ
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ΙΣΤΙΚΟ
Τ Ο Α ΓΩ ΝΜ Μ Α Τ Η Σ
ΠΡΟΓΡΑ
Σ

ΔΥΟ

ΤΙΚΕΣ

ΟΜΟΝΟ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ (αναβολή)
ΑΕΚ – Απόλλων (αναβολή)
ΣΑΒΒΑΤΟ – 1 Σεπτεμβρίου
ΑΕΛ – Δόξα (18:00)
Πάφος FC – Ανόρθωση (20:00)
ΚΥΡΙΑΚΗ – 2 Σεπτεμβρίου
Αλκή – Ερμής (18:00)
ΕΝΠ – Νέα Σαλαμίνα (20:00)

ΙΑ

1η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – Αλκή
2η Αγωνιστική: ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ (αναβολή)
3η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – ΕΝΠ
4η Αγωνιστική: ΑΕΚ - ΟΜΟΝΟΙΑ
5η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – Απόλλων
6η Αγωνιστική: Νέα Σαλαμίνα - ΟΜΟΝΟΙΑ
7η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – Πάφος FC
8η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – Ερμής
9η Αγωνιστική: Δόξα - ΟΜΟΝΟΙΑ
10η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – Ανόρθωση
11η Αγωνιστική: ΑΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ
12η Αγωνιστική: Αλκή - ΟΜΟΝΟΙΑ
13η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΕΛ
14η Αγωνιστική: ΕΝΠ - ΟΜΟΝΟΙΑ
15η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΕΚ
16η Αγωνιστική: Απόλλων - ΟΜΟΝΟΙΑ
17η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – Νέα Σαλαμίνα
18η Αγωνιστική: Πάφος FC - ΟΜΟΝΟΙΑ
19η Αγωνιστική: Ερμής - ΟΜΟΝΟΙΑ
20η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – Δόξα
21η Αγωνιστική: Ανόρθωση - ΟΜΟΝΟΙΑ
22η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΕΛ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΟΝΟΙΑ – ΕΝΠ
Απόλλων – Πάφος FC
Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΚ
Ερμής – ΑΠΟΕΛ
Δόξα – Αλκή
Ανόρθωση – ΑΕΛ

* Θα ακολουθήσουν δέκα αγωνιστικές για τη φάση
των Play-Off.
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ΟΜΟΝΟΙΑ

Π
Τ
Α

Μ

Ε

ΑΛΚΗ

Χουάν Κάρλος Ολίβα
Κωνσταντίνος Παναγή 1
Τόμας Μεχίας 25
Αλέξανδρος Αντωνίου 61

Κώστας Σακκάς

ιστική
1 η α γΑωΔΙΟν ΓΣΠ
ΣΤ
20:00
2018,
25/09/

21 Ράφαελ Γκινιόνες
22 Γιώργος Παναγή
78 Ούρκο Πάρντο

Κριστιάν Μανρίκε 3
Μίκαελ Γκαφούρ 5
Μάρκο Μόττα 7
Τζαϊλσον Αραούχο 13
Ίσμα Λόπεζ 18
Λούκας Βύντρα 26
Γιάννης Κούσουλος 31
Φάνος Κατελάρης 49
Φράνιο Πρέτσε 71
Χριστιάν Φώτη 73

4 Αλέξης Θεοχάρους
5 Σοφιάν Σερφά
13 Μάριος Χαρή
17 Μαρτίνος Χριστοφή
19 Άντριου Μπάι Αντωνίου
24 Παναγιώτης Λοϊζίδης
27 Φράνκο Φλόρες
66 Στάροκιν Όρλιν

Χόρχε Ενρίκεζ 4
Άλεξ Σοάρες 8
Χουάν Αλμπίν 10
Γιόρντι Γκόμεθ 16
Κρις Μόντες 17
Ραούλ Λοέ 23

2 Κώστας Χαραλάμπους
8 Αϊκέλ Καντάτσια
18 Ντούσκο Τραϊτσέφασκι
20 Ράφαελ Ακόστα
23 Δημήτρης Κυπριανού
77 Ρονίνιο
- Ελ Χεντί Μπελαμεϊρί
- Ματίγια Σπόλιαριτς

Χουανάν Εντρένα 11
Τζαρσίνιο Αντόνια 14
Τζόρταν Γκρίνιτζ 19
Σάσα Ζίβετς 21
Νταβίντ Ραμίρεζ 24
Ματ Νταρπισάιαρ 27
Δημήτρης Χριστοφή 77

7 Ανδρέας Σταύρου
9 Μαρλόν Σίλβα
10 Ιβάν Κάρλος
14 Σταυρινός Κωνσταντίνου
64 Απόλλωνας Βασιλείου
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Ο Γιόζεφ Κόσλεϊ είχε σκοράρει τα δύο από τα τρία γκολ
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, στη νίκη με 3-0 τη σεζόν 2004-2005

Κέκιτς, Καϊάφας, Ράουφμαν, Χαραλάμπους και Νικολάου,
μετά τη μεγάλη νίκη με 11-1, της σεζόν 2002-2003.

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΑΛΚΗ

Ο

κτώ νίκες και μία ισοπαλία στα τελευταία
εννέα εντός έδρας παιχνίδια με αντίπαλο την
Αλκή, μετρά η ΟΜΟΝΟΙΑ. Στο διάστημα αυτό οι
"πράσινοι" σκόραραν 33 φορές και δέχτηκαν
μόλις τέσσερα γκολ. Η ομάδα μας διατηρεί αήττητο
σερί 16 χρόνων απέναντι στην Αλκή, στο ΓΣΠ, αφού η
τελευταία ήττα ήταν την σεζόν 2001-2002. Μεγαλύτερη
σε έκταση νίκη για την ΟΜΟΝΟΙΑ, ήταν το 11-1, της
σεζόν 2002-03.

Ο Λεάντρο Μαρκολίνι πέτυχε το γκολ στη νίκη της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ με 1-0, τη σεζόν 2012-2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΓΣΠ:
2002-03.........................
2003-04.........................
2004-05.........................
2005-06.........................
2006-07.........................
2007-08.........................
2008-09.........................
2009-10.........................
2010-11..........................
2011-12..........................
2012-13..........................
2013-14..........................
2014-15..........................
2015-16..........................
2016-17..........................
2017-18..........................

11-1
3-0
3-0
2-0
2-0
4-1
1-0
5-0
2-2

Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου πέτυχε και τα δύο γκολ της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, στη νίκη με 2-0 την περίοδο 2010-2011
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Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ
ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
βαθμό. Στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι απέναντι
στον Ερμή πραγματοποιήσαμε την καλύτερη
μας εμφάνιση στην περίοδο της προετοιμασίας.
Οι ποδοσφαιριστές έχουν προπονηθεί πολύ
σκληρά αυτό το διάστημα και είμαι πολύ
ικανοποιημένους από την προσπάθεια τους».

Πως περιμένετε το παιχνίδι με την Αλκή;
«Είναι ένα δύσκολο και πολύπλοκο παιχνίδι
όπως όλα άλλωστε στη φετινή σεζον. Μετά από
μία μεγάλη προετοιμασία, η οποία διήρκησε
7 εβδομάδες, όλοι μας ανυπομονούμε για
την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αλλά
πολύ περισσότεροι οι ποδοσφαιριστές. Είναι
διαφορετικό να αγωνίζεσαι σε φιλικούς αγώνες
και διαφορετικό σε επίσημους».

Πότε περιμένετε την ομάδα να φτάσει στο
100% της απόδοσης της;
«Είμαι σίγουρος πως όσο περνάει ο καιρός
η ΟΜΟΝΟΙΑ θα γίνεται όλο και καλύτερη.
Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είμαστε
πολύ καλύτεροι και τον επόμενο μήνα θα
βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Σε αυτό θα
βοηθήσουν τα επίσημα παιχνίδια. Απέναντι
στην Αλκή στόχος μας είναι η νίκη και αν
συνοδευτεί με καλή εμφάνιση θα είναι το
ιδανικό».

Συνήθως οι
πρεμιέρες κρύβουν
παγίδες, είστε
προετοιμασμένοι;
«Φυσικά, έχουμε
προετοιμαστεί
στον καλύτερο
δυνατό

ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ ΟΛΙΒΑ

«Η ΟΜΟΝΟΙΑ θα
γίνεται καλύτερη»
Ποιο είναι το μήνυμα σας προς τον κόσμο της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ;
«Να παραμείνουν δίπλα μας, όπως κάνουν
μέχρι τώρα. Οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται τη
στήριξη τους. Χρειάζεται υπομονή γιατί είμαστε
μία νέα ομάδα με πολλούς νέους παίκτες. Εμείς
υποσχόμαστε πως θα δίνουμε το 100% σε κάθε
παιχνίδι για να παίρνουμε το ζητούμενο που είναι
η νίκη».
8
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Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
«Χρειαζόµαστε την στήριξη του
κόσµου για να πετύχουµε»
Πως περιμένετε την πρεμιέρα του
πρωταθλήματος;
«Είναι μία νέα σεζόν, μία νέα αρχή για
την ΟΜΟΝΟΙΑ. Κάθε αρχή είναι δύσκολη
και οι πρεμιέρες είναι ιδιαίτερες.
Πιστεύω θα είναι δύσκολο το παιχνίδι,
αφού δεν είναι δυνατό τέτοια
εποχή να έχεις ξεκάθαρη
εικόνα για τον αντίπαλο
και τι θα παρουσιάσει
στο γήπεδο. Τρανό
παράδειγμα η
περσινή πρεμιέρα
πρωταθλήματος,
που παραλίγο
να την πάθουμε
στο τέλος του
παιχνιδιού».

Ποια είναι η υπόσχεση σου προς
τον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ;
«Θα παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι,
θα δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό
και το 100% των δυνατοτήτων
μας. Τους ζητάω να μείνουν στο
πλευρό μας και να μας
στήριξουν. Χρειάζεται
μεγάλη υπομονή
στη φετινή σεζόν,
αυτό είναι το
κλειδί γιατί
είμαστε
νέα
ομάδα με
πολλούς
νέους
παίκτες και
χρειάζεται
στήριξη για να
πετύχουμε».

Σε προσωπικό
επίπεδο ποιοι είναι οι
στόχοι σου για τη νέα
σεζόν;
«Θέλω να πραγματοποιήσω μία
πολύ καλύτερη σεζόν απο την
περσινή. Όχι μόνο σε προσωπικό
επίπεδο, αλλά και σε ομαδικό.
Στόχος μας είναι να βλέπουμε
το κάθε παιχνίδι ξεχωρίστα,
για να κερδίζουμε τους τρεις
βαθμούς».
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ΦΙΛΙΚΑ ΙΜΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΤΟ
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Πρώτοι σε λεπτά συμμετοχής οι Άλεξ Σοάρες,
Λουκάς Βύντρα και Ίσμα Λόπες. Πρώτος
σκόρερ ο Κρις Μόντες με δύο γκολ ενώ από

ένα γκολ πέτυχαν οι Γκαφούρ, Νταρπισάιαρ,
Ραμίρεζ και Πρέτσε.

Άλεξ Σοάρες............................. Συμμετοχές: 8, Λεπτά: 619’
Λουκάς Βύντρα........................ Συμμετοχές: 8, Λεπτά: 537’
Ίσμα Λόπες................................ Συμμετοχές: 8, Λεπτά: 462’
Χόρχε Ενρίκεζ.......................... Συμμετοχές: 8, Λεπτά: 459’
Κρις Μόντες............................. Συμμετοχές: 8, Λεπτά: 452’, Γκολ: 2
Τόμας Μεχίας........................... Συμμετοχές: 5, Λεπτά: 450’
Γιάννης Κούσουλος................ Συμμετοχές: 8, Λεπτά: 441’
Τζαϊλσον Αραούχο.................. Συμμετοχές: 6, Λεπτά: 431’
Δημήτρης Χριστοφή............... Συμμετοχές: 8, Λεπτά: 419’
Νταβίντ Ραμίρεζ...................... Συμμετοχές: 7, Λεπτά: 412’, Γκολ: 1
Μίκαελ Γκαφούρ..................... Συμμετοχές: 6, Λεπτά: 409’,Γκολ: 1
Ματ Νταρπισάιαρ.................... Συμμετοχές: 6, Λεπτά: 401’, Γκολ: 1
Τζαρσίνιο Αντόνια.................. Συμμετοχές: 8, Λεπτά: 365’
Σάσα Ζίβετς............................... Συμμετοχές: 7, Λεπτά: 320’
Ραούλ Λοέ................................. Συμμετοχές: 6, Λεπτά: 307’
Φράνιο Πρέτσε........................ Συμμετοχές: 4, Λεπτά: 285’, Γκολ: 1
Κωνσταντίνος Παναγή........... Συμμετοχές: 3, Λεπτά: 270’
Κριστιάν Μανρίκε................... Συμμετοχές: 6, Λεπτά: 266’
Χουανάν Εντρένα.................... Συμμετοχές: 7, Λεπτά: 246’
Τζόρταν Γκρίνιτς..................... Συμμετοχές: 5, Λεπτά: 104’
Χριστιάν Φώτη........................ Συμμετοχές: 3, Λεπτά: 97’
Χουάν Αλμπίν........................... Συμμετοχές: 4, Λεπτά: 86’
Τζόρντι Γκόμεθ........................ Συμμετοχές: 1, Λεπτά 44’
Νικολάι Κιπιάνι....................... Συμμετοχές: 1, Λεπτά: 24’
12
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μαζικά προσήλθε ο κόσμος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
στα τέσσερα φιλικά παιχνίδια στην Κύπρο.
Παρακολουθήστε το φωτορεπορτάζ.
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Οκτώ φιλικά παχνίδια έδωσε η ΟΜΟΝΟΙΑ
κατά την περίοδο προετοιμασίας της.
Παρακολουθήστε φωτορεπορτάζ από τους
τέσσερις αγώνες στην Κύπρο.
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Μέγα χορηγός της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
η εταιρία FONBET
για την περίοδο 2018-2021!
φιλοδοξίες. Αναζητούσαμε ένα brand ανάλογο με
αυτό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ: Δυναμικό, με εκτόπισμα, φήμη
και αδιαμφισβήτητη αξία. Το αποτέλεσμα μας αφήνει
απόλυτα ικανοποιημένους. Η συνεργασία με την FONBET, μια εταιρία διεθνούς βεληνεκούς, πέρα από τα
όσα ανέφερα προηγουμένως, προσδίδει περαιτέρω
κύρος και πρεστίζ στην ΟΜΟΝΟΙΑ και επίσης,
επιβεβαιώνει την αξία του εμπορικού της ονόματος.
Επιπλέον, με τη συμφωνία αυτή, η ΟΜΟΝΟΙΑ αποκτά
άλλον ένα ισχυρό και πολύτιμο συμπαίκτη”.
Ακολούθως, ο κ. Δημήτρης Γρηγόρη, ανέδειξε τις
ομοιότητες στην πορεία που ακολουθούν, αυτήν τη
χρονική περίοδο, ΟΜΟΝΟΙΑ και FONBET, όπως και
κάποια κοινά τους χαρακτηριστικά, ενώ έκλεισε
με ευχές για επιτυχημένη συνεργασία: “Οι δρόμοι
ΟΜΟΝΟΙΑΣ και FONBET ενώθηκαν σε μια περίοδο
κατά την οποία και οι δύο, θέλουν να δημιουργήσουν
κάτι ισχυρό και στέρεο. Η ΟΜΟΝΟΙΑ επιχειρεί να
επανακτήσει την παλιά αγωνιστική της αίγλη και
σταδιακά να επιστρέψει στις κατακτήσεις τίτλων. Η
FONBET ανοίγει για πρώτη φορά τον κύκλο εργασιών

Τη συνεργασία της με την εταιρία FONBET, παρουσίασε
την περασμένη Δευτέρα σε συνέντευξη τύπου η
ΟΜΟΝΟΙΑ. Η FONBET θα είναι, για την επόμενη
τριετία, ο Μέγα Χορηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και το λογότυπο της θα βρίσκεται
στο μπροστινό μέρος των επίσημων εμφανίσεων του
“τριφυλλιού”.
Αρχικά, τον λόγο πήρε ο αναπληρωτής πρόεδρος
της ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο, Δημήτρης Γρηγόρη, ο
οποίος αφού ενημέρωσε για τη συμφωνία ΟΜΟΝΟΙΑΣ
– FONBET, σημείωσε: “Οι μεγάλες ομάδες, πάντα
υποστηρίζονται από μεγάλους χορηγούς. Είχαμε βάλει
ψηλά τον πήχη, όσο αφορά τη συνεργασία για τον
Μέγα Χορηγό. Η παρούσα χρονική συγκυρία αποτελεί
σημείο αναφοράς για την ΟΜΟΝΟΙΑ. Είναι η αρχή ενός
μεγαλεπήβολου πλάνου, με ορίζοντα την κορυφή.
Θέλαμε να συνδέσουμε αυτό το ξεκίνημα, με μια νέα,
φρέσκα και δυνατή συνεργασία. Μια συνεργασία που
θα ταρακουνούσε τα νερά. Που θα έστελνε το μήνυμα
ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι εδώ: Άντεξε τις δοκιμασίες,
ξεπέρασε τις δυσκολίες και επέστρεψε με όνειρα και
20
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της στην Κύπρο και προσβλέπει σε μια επιτυχημένη
παρουσία. Ο χαρακτήρας νικητή, το φιλόδοξο πλάνο,
ο επαγγελματισμός, το εκτόπισμα και οι υψηλές
απαιτήσεις, είναι τα κύρια κοινά χαρακτηριστικά
ΟΜΟΝΟΙΑΣ και FONBET. Εκφράζουμε τη βεβαιότητα
πως η μια πλευρά θα σπρώξει την άλλη, σε μια
ανοδική πορεία προς την υλοποίησης των στόχων
που έθεσαν. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω
θερμά, όλους όσους συνέβαλαν στην επίτευξη αυτής
της πολύ σημαντικής συμφωνίας”.
Την FONBET στη Συνέντευξη Τύπου εκπροσώπησε
ο κ. Κίριλ Ουστίνοβιτς, περιφερειακός επικεφαλής
Μάρκετινγκ, ο οποίος σημείωσε: “Κύριο εργαλείο στην
στρατηγική μάρκετινγκ που ακολουθούμε, είναι να
υποστηρίζουμε τον αθλητισμό με διάφορους τρόπους,
συμπεριλαμβανομένου και της παροχής χορηγιών σε
διοργανώσεις ή ομάδες. Αυτός είναι και ο βασικός
λόγος που η FONBET αποφάσισε να καταστεί ο βασικός
και μακροχρόνιος συνεργάτης της δημοφιλέστερης
ομάδας στην Κύπρο. Σήμερα, που η ΟΜΟΝΟΙΑ αρχίζει
ένα ταξίδι για επιτυχίες, θέλουμε να είμαστε και εμείς
μέρος αυτού του ταξιδιού. Πιστεύουμε στην αμοιβαία
επιτυχία των συνεργασιών μας”.
Επίσης, από πλευράς FONBET η κ. Αλίνα Γιακίρεβιτς,
Διευθύντρια Μάρκετινγκ, σημείωσε σχετικά με τη
συμφωνία: “Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταλήξαμε
σε συμφωνία με μία διεθνούς φήμης ομάδα, όπως
την ΟΜΟΝΟΙΑ. Ως μια κορυφαία εταιρία αθλητικών
στοιχημάτων, αναζητούμε πάντοτε νέες ευκαιρίες
για να ενδυναμώσουμε την παρουσία μας σε νέες
αγορές. FONBET και ΟΜΟΝΟΙΑ χαρακτηρίζονται από
την επιθυμία τους για συνεχή ανάπτυξη, στους τομείς
που δραστηριοποιούνται. Ευχόμαστε αυτή η νέα
συνεργασία να μας οδηγήσει σε ένα μέλλον γεμάτο
επιτυχίες και πρόοδο”, ανέφερε η κ. Γιακίρεβιτς.

Η FONBET είναι η μεγαλύτερη στοιχηματική εταιρία
στην περιφέρεια της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων
Κρατών. Δέχεται στοιχήματα σε αθλητικά και
πολιτιστικά γεγονότα, σε όλο τον κόσμο, όπως:
ΜΜΑ, μποξ, ποδόσφαιρο, χόκεϊ, καλαθόσφαιρα,
πετόσφαιρα, τένις, eSports, Eurovision, τελετή
Όσκαρ κτλ. Η εμπιστοσύνη αρκετών εκατομμυρίων
ανθρώπων, επιβεβαιώνεται από τον τίτλο της
Καλύτερης Στοιχηματικής Εταιρίας του 2018,
σύμφωνα με το Russian Gaming Week. Το 2017
η FONBET εξασφάλισε άδεια απασχόλησης στην
Κύπρο και ξεκίνησε τη δημιουργική της λειτουργία
στην Κυπριακή αγορά. Στόχος της εταιρίας είναι να
προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με την
25χρονη εμπειρία εξειδίκευση που διαθέτει. Η FONBET είναι εταιρία που προορίζεται για τους πελάτες
της και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
να διασφαλίσει κορυφαίου επιπέδου υπηρεσίες,
βασισμένες στις απαιτήσεις και ανάγκες των
Κύπριων πελατών. Αυτή την περίοδο, η εταιρία
προσφέρει στους πελάτες της δωρεάν ζωντανή
μετάδοση και πληροφορίες αγώνων, εφαρμογές
για iOS, macOS, Windows και Android, υπηρεσία
στατιστικών, 24ωρη υποστήριξη πελατών, 2500
γεγονότα την ημέρα, άμεση ανάληψη κερδών. Στο
άμεσο μέλλον, προγραμματίζεται να προστεθούν
Κυπριακά αθλητικά γεγονότα και άλλες
δραστηριότητες, τα οποία θα δεχτούν με θέρμη οι
Κύπριοι πελάτες.
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

2018-19

ΑΙΩΝΙΑ
ΠΙΣΤΟΙ!
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Οι επίσημες εμφανίσεις της

ΟΜΟΝΟΙΑΣ για
τη σεζόν 2018-19
Τις επίσημες εμφανίσεις για τη σεζόν
2018-19 παρουσίασε η ΟΜΟΝΟΙΑ. Η πρώτη
εμφάνιση είναι πράσινη, η δεύτερη άσπρη,
ενώ η εμφάνιση του τερματοφύλακα είναι
σε μαύρο χρώμα. Αρχίζει η διάθεση τους.

Απεβίωσε ο Νίκος Τσιαλής
Το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ εκφράζει
ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νίκου
Τσιαλή, που απεβίωσε την Παρασκευή, 17 Αυγούστου,
σε ηλικία 74 χρόνων.

φανέλα με το τιμημένο τριφύλλι 50 φορές. Διετέλεσε
μέλος του ΔΣ και του Ομίλου Παλαιμάχων της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όπως και της Ένωσης Αθλητικογράφων
Κύπρου. Ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή για την
ΟΜΟΝΟΙΑ. Ξεχώριζε για τον αδαμάντινο χαρακτήρα
του και την καλοσύνη του.

Ο "στρατηγός" υπηρέτησε την ΟΜΟΝΟΙΑ σε δύσκολη
χρονική περίοδο. Ήταν από τους ποδοσφαιριστές που
συνέβαλαν στην εδραίωση του Συλλόγου. Φόρεσε τη

Αιωνία του η μνήμη.
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η ΟΜΟΝΟΙΑ ήταν κυρίαρχη στις διοργανώσεις
της ΚΕΠΟ. Πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα
και τρία κύπελλα ΚΕΠΟ.Αγωνιζόταν στη θέση
του πλάγιου επιθετικού και κύριο στοιχείο του
ήταν η ταχύτητα. Επιπλέον, ήταν δημιουργικός
ποδοσφαιριστής, με έφεση στο σκοράρισμα.
Υπήρξε μέλος της ομάδας που κατέκτησε
αήττητη το πρωτάθλημα του 1960-1961, το
πρώτο που κέρδισε η ΟΜΟΝΟΙΑ μετά την ένταξή
της στην ΚΟΠ.Ο Ανδρέας Κακουλλής γεννήθηκε
στο Γέρι το 1936.

Αγωνίστηκε με το τριφύλλι στο στήθος από το
1950 μέχρι και το 1963. Από τη σεζόν 19541955 είχε πιο ενεργό ρόλο στην ομάδα και
ήταν βασικός στους περισσότερους αγώνες.
Σε 14 χρόνια παρουσίας στους «πράσινους»,
κατέγραψε 113 συμμετοχές, σκόραρε 20 γκολ
και κατέκτησε συνολικά έξι τίτλους.Ήταν
από τους ποδοσφαιριστές που κράτησαν την
ΟΜΟΝΟΙΑ την πρώτη περίοδο παρουσίας της,
καθώς εντάχθηκε στις τάξεις της μόλις δύο
χρόνια μετά την ίδρυσή της. Εκείνο τον καιρό
26
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Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ

Βασίλης Μήττας
«Ακαδηµία σύµφωνα µε το
DNA της ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
Λίγα λόγια για τον εαυτό σας...
Ασχολούμαι με το αντικείμενο των Ακαδημιών
για 20 χρόνια. Τα 10 χρόνια σε Ερασιτεχνικές
Ακαδημίες και τα τελευταία 10 χρονια ήμουν στην
ΠΑΕ ΠΑΟΚ όπου διετέλεσα προπονητής σε όλες
τις ηλικιακές κατηγορίες και τεχνικός υπεύθυνος
στην Ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Ποια είναι η φιλοσοφία σας για την Ακαδημία
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ;
Η φιλοσοφία είναι ένας όρος που περιλαμβάνει
πολλά πράγματα και χρίζει πολύ μεγάλης ανάλυσης.
Η φιλοσοφία έχει να κάνει πάντα με τον τρόπο
παιχνιδιού και τους παίκτες που θέλουμε να
αναπτύξουμε και να δημιουργήσουμε. Όλο αυτό
πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον DNA του

Συλλόγου, των οπαδών, της ποδοσφαιρικής Ιστορίας
ενός Συλλόγου. Ένα DNA που χαρακτηρίζεται από
δυναμισμό, επιθετικότητα, καθορίζει και στοιχεία
της φιλοσοφίας του ποδοσφαίρου που θέλουμε
να παίξουμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μία
Ακαδημία που στο μέλλον θα παίξει ένα ποδόσφαιρο
πρωτοβουλίας, κυριαρχίας, θα επιβάλλεται μέσα
στο γήπεδο και σε άμυνα και σε επίθεση. Θα παίξει
ένα δημιουργικό και συνδυαστικό ποδόσφαιρο
όπως είναι το DNA του Συλλόγου μας. Για να το
κάνουμε αυτό πρέπει να καθορίσουμε τα στοιχεία
των ποδοσφαιριστών που θέλουμε στον Σύλλογο
και στη συνέχεια πρέπει να δημιουργήσουμε γκρουπ
με ομοιογένεια με 18-20 ποδοσφαιριστές πολύ
υψηλού επιπέδου όπου κάποιοι από αυτούς θα
28

OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 19

είναι συνθήκες και χρόνος. Η διοίκηση έχει κάνει
αρκετά βήματα σε σχέση με ότι είδα εγώ στο
παρελθόν ότι υπήρχαν στο κομμάτι των συνθηκών,
έκανε πράγματα τα οποία σε μεγάλες ομάδες του
εξωτερικού είναι αυτονόητα, αλλά πιστέψτε μας
αρκετές ομάδες της δεύτερης κατηγορίας της
Κύπρου δεν έχουν αυτές τις συνθήκες που αυτή τη
στιγμή μας παρέχει η διοίκηση ή ακόμη και πολλές
ομάδες στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας δεν τις
έχουν. Δημιουργήθηκε μία δομή με ένα επιστημονικό
προσωπικό, όπως διατροφολόγους, ψυχολόγους,
έχουμε τον κύριο Γιώργο Παναγιώτου που είναι ο
εργοφυσιολόγος μας,
πέρασαν τα παιδιά από
κάποια εργομετρικά
τεστ. Συνθήκες απλές
και κατανοητές που
στο παρελθόν δεν
υπήρχαν.
Κάποια
συστήματα GPS για
να
καθορίσουμε
την
ένταση
της
προπόνησης
που θέλουμε να
δουλέψουμε.
Αυτό
που
χρειαζόμαστε
είναι χρόνος και
συνθήκες. Τις συνθήκες τις έχουμε από τη διοίκηση.
Σαράντα δύο άτομα εργοδοτούνται για την
Ακαδημία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ένας πολύ μεγάλος
αριθμός...
Πολύ μεγάλος αριθμός για τα κυπριακά δεδομένα,
θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι για αυτήν την
εξέλιξη και θα πρέπει να κοιτάζουμε το επόμενο βήμα
και μπορεί τα επόμενα χρόνια να είναι περισσότεροι
αυτοί που θα εργάζονται στην Ακαδημία.
Ποια είναι η συνεργασία σας με το τεχνικό τιμ
της πρώτης ομάδας;
Ο κύριος Χαραλαμπίδης που είναι Διευθυντής της
Ακαδημίας, σύμφωνα με το πλάνο που ορίστηκε
από τη διοίκηση από την αρχή της σεζόν, είναι σε
συνεχή επικοινωνία με την πρώτη ομάδα, αλλά και
εγώ είχα επαφές με τον προπονητή, με τον τεχνικό
διευθυντή μιλήσαμε αρκετή ώρα για το τι θέλουμε
να δημιουργήσουμε και νομίζω ότι συμφωνούμε
απόλυτα σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε.

φτάσουν στην πρώτη ομάδα και υπόλοιποι θα είναι
ελκυστικοί για την πρώτη κατηγορίας της Κύπρου.
Πόσο σύντομα να περιμένουμε δικούς μας
ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ;
Είναι παράξενη η αξιολόγηση μίας Ακαδημίας.
Μπορεί να έχεις την καλύτερη Ακαδημία και να
μην προωθείται κάποιο παιδί στην πρώτη ομάδα
για διάφορους λόγους. Κάποιος άλλος μπορεί να
έχει τη χειρότερη Ακαδημία να βάζει ένα παιδί στην
πρώτη ομάδα και να δείχνει ότι κάνει δουλειά.
Εδώ δημιουργήθηκε ένα πλάνο από τη διοίκηση
και στόχος είναι να υπάρχει
σύνδεση της πρώτης ομάδας με
την Ακαδημία. Αυτό θα φανεί στο
μέλλον. Η Ακαδημία είναι όπως το
σχολείο, ένα παιδί 16-17 χρόνων,
αν παίξει σε 1-2 χρόνια στην
πρώτη ομάδα θα έχουμε βάλει
ένα λιθαράκι εμείς και προφανώς
δεν θα είναι δημιούργημα των
τελευταίων
ετών.
Κάποιοι
άνθρωποι δουλέψαν πιο πριν.
Στην Ακαδημία πας τάξη-τάξη
και αν θέλουμε να έχουμε μία
ολοκληρωμένη εκπαίδευση θα
πρέπει να έχουμε παιδιά που
ήρθαν στα 12 τους χρόνια και έκλεισαν τα 18.
Προφανώς δεν μπορούμε να περιμένουμε 6 χρόνια
για να παίξει κάποιο παιδί στην πρώτη ομάδα, θα
πρέπει και σε πιο μεγάλες ηλικίες να βρούμε
ποδοσφαιριστές που έχουν τα χαρακτηριστικά για
την πρώτη ομάδα και να δουλέψουμε μαζί τους και
πιστέψτε με η διοίκηση δείχνει πως έχει ένα πλάνο,
μία δομή και μία σύνδεση με την πρώτη ομάδα,
ώστε αυτά τα παιδιά να προωθηθούν.
Έχετε κάποιο πρότυπο Ακαδημίας στο εξωτερικό
πάνω στο οποίο βασίζεται τη δουλειά σας;
Θα πρέπει πάντα να παίρνουμε ιδέες από το
εξωτερικό, από τον διπλανό μας, να είμαστε ταπεινοί
και να παίρνουμε ιδέες από μικρότερες ομάδες ή
μεγαλύτερες, ωστόσο θα πρέπει να καθορίσουμε
εμείς αυτά τα στοιχεία που θέλουμε. Το έχουμε
κάνει, έχουμε έναν μακροχρόνιο προγραμματισμό
εκπαίδευσης ώστε να δημιουργήσουμε τους
ποδοσφαιριστές που θέλουμε. Αυτό που χρειάζεται

Η φιλοσοφία έχει
να κάνει πάντα
με τον τρόπο
παιχνιδιού και
τους παίκτες
που θέλουμε να
αναπτύξουμε και
να δημιουργήσουμε
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ΓΝΩΡΙΣ
ΤΕ ΤΟΝ

ΙΣΜΑ
ΛΟ

ΠΕΣ

11) Σε ποια πόλη θα ήθελες να ζεις;
Νέα Υόρκη
12) Εάν ήσουν σούπερ ήρωας, ποιος θα ήθελες να
ήσουν;
Σούπερμαν
13) Μαγειρεύεις; Αν ναι, ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου;
Ναι. Ισπανική ομελέτα με πατάτες και κρεμμύδι.
14) Ποιος συμπαίκτης σου μπορεί να κάνει τις
περισσότερες κάμψεις;
Νομίζω ο Βύντρα.
15) Τι σκέφτεσαι συνήθως όταν οδηγάς;
Να ακούω μουσική και να τραγουδάω
16) Έχεις παρατσούκλι;
“Torito navarro”
17) Εάν ήσουν ταξιδιώτης στο χρόνο, θα ήθελες να
ταξιδέψεις στο παρελθόν ή στο μέλλον;
Στο παρελθόν. Στο μεσαίωνα.
18) Ποιον ποδοσφαιριστή θαυμάζεις;
Λιονέλ Μέσσι.
19) Τι κάνεις πάντα πριν να μπεις στο γήπεδο;
Δίνω μια αγκαλιά στον κάθε συμπαίκτη μου και του
εύχομαι καλή τύχη.
20) Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό
σου χρόνο;
Να εξερευνώ ή να επισκέπτομαι νέα μέρη με την κοπέλα
μου, όπως βέβαια και να βλέπω ποδόσφαιρο.

1) Με ποιους συμπαίκτες σου κάνεις περισσότερη
παρέα;
Με τον Κρις Μόντες και τον Χουανάν Εντρένα.
2) Εάν σου προσφερόταν πρωταγωνιστικός ρόλος σε μια
ταινία που ήδη έχει παιχτεί, σε ποια θα ήθελες να ήταν;
Στη ταινία «Gladiator» ή στη σειρά «Game of thrones».
3) Τι είδους μουσική σου αρέσει;
Pop Rock και Indie rock, για παράδειγμα Coldplay, U2 και
Vetusta Morla.
4) Εάν ήσουν ζώο, ποιο θα ήθελες να ήσουν;
Ταύρος.
5) Τι σου αρέσει περισσότερο στην Κύπρο;
Οι καλοί-ευγενικοί άνθρωποι και ο καλός καιρός.
6) Ένα πλεονέκτημα σου;
Γενναιόδωρος
7) Ένα μειονέκτημα σου;
Γκρινιάρης
8) Ο ποιο σημαντικός αγώνας που έχεις αγωνιστεί;
Μπέτις vs Σπόρτινγκ Χιχόν τη σεζόν 2014/15.Τελευταία
αγωνιστική στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.
Κερδίσαμε 0-3, σκόραρα και κερδίσαμε την άνοδο.
9) Στην παρέα είσαι συνήθως ομιλητής ή ακροατής;
Ομιλητής.
10) Ποια είναι η φιλοσοφία σου για την ζωή;
Να γίνεται καλύτερη και πιο χαρούμενη μέρα με τη μέρα,
με ότι έχω.
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