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Ευχαριστούμε!
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Editorial
Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από το έργο που επιτελέστηκε τους τελευταίους
τρεις μήνες. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουμε επιτύχει πάρα πολλά. Η πρόοδος
που σημειώθηκε, σε όλους τους τομείς, είναι αξιόλογη και αξιέπαινη. Η ποδοσφαιρική
ομάδα παρουσιάζεται ολοένα και καλύτερη, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός
μας συνεχώς αναβαθμίζονται, επενδύουμε στην υποστήριξη, στην εξειδίκευση και
στον επαγγελματισμό, επιζητούμε την καλύτερη δυνατή εσωτερική λειτουργία και
οργάνωση. Αφήσαμε τελευταίο έναν τομέα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και δίνουμε
μεγάλη βαρύτητα: Την κοινωνική ευθύνη.
Η ΟΜΟΝΟΙΑ ως Σύλλογος, έχει ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Είναι η λαοφιλέστερη ομάδα του τόπου. Είναι η ομάδα
που ιδρύθηκε από τον λαό της, με αξίες και ιδανικά που κουβαλά από το 1948. Ως ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο, αναγνωρίζοντας
όλα αυτά, διαβεβαιώνουμε ότι θα φανούμε αντάξιοι των απαιτήσεων και προσδοκιών. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε αρκετές
ενέργειες κοινωνικού χαρακτήρα. Άλλες είδαν το φως της δημοσιότητας και άλλες όχι. Σκοπός μας δεν είναι η αυτοπροβολή,
αλλά να προσφέρουμε ουσιαστικά στην Κυπριακή κοινωνία. Να δώσουμε ελπίδα, κουράγιο και δύναμη σε ευπαθείς ομάδες
συνανθρώπων μας. Να βοηθήσουμε ουσιαστικά τις προσπάθειες τους και να συμβάλουμε στον καθημερινό τους αγώνα και
προσπάθεια.
Όπως είναι γνωστό, έχουμε κρατήσει το Θεωρείο 24 του ΓΣΠ, ώστε να φιλοξενούμε, σε κάθε εντός έδρας αγώνα, φιλανθρωπικά
ιδρύματα, οργανώσεις και οργανισμούς, όπως και άτομα που έχουν ανάγκη την αγάπη και το ενδιαφέρον μας. Φιλοξενήσαμε
μέχρι στιγμής το "Hope For Children" και τον "Παγκύπριο Σύνδεσμο Συνδρόμου Down", ενώ σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά
έχουμε μαζί μας τον Σύνδεσμο: "Μοναδικά Χαμόγελα". Η φιλοξενία μας δεν περιορίζεται στη θέαση του αγώνα, αλλά και σε
σειρά άλλων πρωτοβουλιών, όπως για παράδειγμα την κατάθεση εισφορών. Αυτή η πρακτική θα συνεχιστεί και στα επόμενα
παιχνίδια.
Είναι με μεγάλη χαρά που σχεδόν καθημερινά δεχόμαστε αιτήματα για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της
ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο. Ασφαλώς, ανταποκρινόμαστε θετικά και προχωράμε στις απαιτούμενες ενέργειες. Εκφράζουμε τη
βεβαιότητα ότι η δράση μας θα είναι έντονη και θα αποτελεί σημείο αναφοράς. Η ΟΜΟΝΟΙΑ επιβάλλεται να ξεχωρίζει στην
Κυπριακή κοινωνία. Να βγαίνει μπροστά και να αποτελεί παράδειγμα. Δεν είναι απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά μια Ιδέα,
με μεγάλη επιρροή και δύναμη.
Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Η στήριξη, η κατανόηση και
η εμπιστοσύνη που μας έδειξε από την πρώτη στιγμή, αποτελούν για εμάς κίνητρο, αλλά και ευθύνη για να επιτύχουμε. Αυτός
ο κόσμος αξίζει τα καλύτερα και είμαστε αποφασισμένοι να του τα προσφέρουμε. Του αξίζει να έχει μια ΟΜΟΝΟΙΑ μεγάλη,
δυνατή, περήφανη και πρωταγωνίστρια. Μια ΟΜΟΝΟΙΑ που να αποτελεί αξιόπιστο και φερέγγυο οργανισμό. Να λειτουργεί με
επαγγελματισμό και σοβαρότητα.
Μας περιμένει αρκετή δουλειά και πολλές προκλήσεις. Έχουμε πλάνο και όραμα, αλλά και τη δύναμη για να τα υλοποιήσουμε.
Συνεχίζουμε, λοιπόν, την προσπάθεια μας, με συμπαραστάτες όλους εσάς.
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΟΣ
Δημήτρης Γρηγόρη
Αναπληρωτής Πρόεδρος
ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο

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

Α ΓΩ Ν Ι Σ

ΙΣΤΙΚΟ
Τ Ο Α ΓΩ ΝΜ Μ Α Τ Η Σ
ΠΡΟΓΡΑ
Σ

ΔΥΟ

ΤΙΚΕΣ

ΟΜΟΝΟ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 22/09/2018
18:00 ΕΝΠ – Ερμής
20:00 Πάφος FC – ΑΕΛ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 23/09/2018
18:00 ΑΠΟΕΛ – Δόξα
20:00 Αλκή – Ανόρθωση
ΔΕΥΤΕΡΑ, 24/09/2018
19:00 ΑΕΚ – ΟΜΟΝΟΙΑ
19:00 Απόλλωνας – Νέα Σαλαμίνα

ΙΑ

1η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – Αλκή................................ 1-0
2η Αγωνιστική (31.10.18, 19:00) : ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ
3η Αγωνιστική (16.09.18, 18:00) : ΟΜΟΝΟΙΑ – ΕΝΠ
4η Αγωνιστική (24.09.18, 19:00) : ΑΕΚ – ΟΜΟΝΟΙΑ
5η Αγωνιστική (06.10.18, 18:00) : ΟΜΟΝΟΙΑ – Απόλλωνας
6η Αγωνιστική (21.10.18 17:00) : Νέα Σαλαμίνα – ΟΜΟΝΟΙΑ
7η Αγωνιστική (27.10.18, 17:00) : ΟΜΟΝΟΙΑ – Πάφος FC
8η Αγωνιστική (03.11.18, 18:00) : ΟΜΟΝΟΙΑ – Ερμής
9η Αγωνιστική (11.11.18, 17:00) : Δόξα – ΟΜΟΝΟΙΑ
10η Αγωνιστική (25.11.18, 17:00) : ΟΜΟΝΟΙΑ – Ανόρθωση
11η Αγωνιστική (01.12.18, 19:00) : ΑΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ
12η Αγωνιστική (08.12.18, 18:00) : Αλκή – ΟΜΟΝΟΙΑ
13η Αγωνιστική (16.12.18, 16:00) : ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΠΟΕΛ
14η Αγωνιστική (23.12.18, 18:00) : ΕΝΠ – ΟΜΟΝΟΙΑ
15η Αγωνιστική (06.01.19, 16:00) : 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

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 06.10.2018
17:00 Νέα Σαλαμίνα – Πάφος FC
18:00 Δόξα – ΕΝΠ
19:00 Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 07.10.2018
17:00 ΑΕΛ – Αλκή
18:00 ΟΜΟΝΟΙΑ – Απόλλωνας
19:00 Ερμής – ΑΕΚ

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1

ΑΕΛ

2

2-0-0

3-0

6

2

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

2

1-1-0

2-1

4

3

ΝΈΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

1

1-0-0

5-3

3

4

ΕΡΜΉΣ

2

1-0-0

2-1

3

5

ΟΜΟΝΟΙΑ

1

1-0-0

1-0

3

6

ΠΑΦΟΣ F.C.

1

0-1-0

1-1

1

7

ΕΝΠ

1

0-0-1

3-5

0

8

ΔΟΞΑ

2

0-0-2

0-3

0

9

ΑΛΚΉ

2

0-0-2

0-3

0

10

ΑΕΚ

0

0-0-0

0-0

0

11

ΑΠΟΛΛΩΝ

0

0-0-0

0-0

0

12

ΑΠΟΕΛ

0

0-0-0

0-0

0

ΡΣ
ΣΚΟΡΕ
1. Ρουμπέν Χουράδο (ΑΕΛ)
- Τιάγκο Ντο Σάντος (ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ)
2. Μπράιαν Μοσκέρα (ΠΑΦΟΣ)
- Τσαρλς Ελουντού (ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ)
- Mανουέλ Τόρρες (ΑΕΛ)
- Χοβχάνες Χαμπαρτζουμιάν (ΕΝΠ)
- Μπέκα Μικελάντζε (ΑΝΟΡΘΩΣΗ)
-Κίνγκσλεϊ Ονιέγκμπου (ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ)
Γιώργος Κατσιατή (ΕΡΜΗΣ)
- Μόρτεν Ρασμούσεν (ΕΝΠ)
- Ρουμπέν Ράγιος (ΑΝΟΡΘΩΣΗ)
- Ιωάννης Κωστή (ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ)
- Φράνιο Πρέτσε (OMONOIA)

4

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ο Φράνιο Πρέτσε
σκόραρε το πρώτο γκολ
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για το
πρωτάθλημα 2018-2019

ΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
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ΟΜΟΝΟΙΑ

Π
Τ
Α

Μ

Ε

ΕΝΠ

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

Αντρέ Πάους

ιστική
3 η α γΑωΔΙΟν ΓΣΠ
ΣΤ
8:00
018, 1
16/9/2

Κριστιάν Μανρίκε 3
Μίκαελ Γκαφούρ 5
Αλμπέρτο Λόρα 15
Τζαϊλσον Αραούχο 13
Ίσμα Λόπεζ 18
Λούκας Βύντρα 26
Γιάννης Κούσουλος 31
Φάνος Κατελάρης 49
Φράνιο Πρέτσε 71
Χριστιάν Φώτη 73

1 Μπόρις Κλάιμαν
29 Κωνσταντίνος Πέτρου
91 Βασίλης Πιττάτζης
3 Μαγκατέ Σαρ
5 Δημήτρης Μουλαζίμης
17 Πάμπλο Καρέρας
19 Χοβχάνες Χαμπαρτζουμιάν
21 Μαξιμιλιάνο Ολίβα
23 Μπόρχα Εκίθα
24 Ρίλεϊ Γκράντ
27 Αγγελής Αγγελή
28 Βασίλης Βαλιάνος
30 Λευτέρης Μέρτακας
- Αντρέας Κυριάκου

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

6 Εγιόνγκ Ενόχ
7 Αλεξάντρ Σερμπάκοβ
11 Κούλλης Παύλου
12 Κρίστης Ανδρέου
14 Λοΐζος Κοσμάς
19 Ραφαήλ Ελευθερίου
20 Σίλβα Σελεστίνο
37 Ομάρ Ρόουι
80 Ανδρέας Φράγκου
- Ηράκλη Μαϊσουράντζε

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

4 Σίτο Ριέρα
9 Γιώργος Κολοκούδιας
10 Γκονζάλο Ζάρατε
15 Τσιγκονζτί Ουντόντζι
25 Θεόδωρος Κολοκούδιας
31 Μόρντεν Ράσμουσεν
77 Ιωάννης Πίττας
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ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΕΝΠ
Υπέρ της έχει την προϊστορία η ΟΜΟΝΟΙΑ,
στους αγώνες απέναντι στην Ένωση Νέων
Παραλιμνίου, που διεξάγονται στο ΓΣΠ. Τα
τελευταία 16 χρόνια, σε σύνολο 13 αγώνων,
η ομάδα μας έχει απολογισμό έξι νίκες,
τρεις ήττες, ενώ τέσσερα παιχνίδια εξήλθαν
ισόπαλα. Στο διάστημα αυτό οι «πράσινοι»
σκόραραν 23 φορές και δέχθηκαν οκτώ
τέρματα. Μεγαλύτερη σε έκταση νίκη για την
ΟΜΟΝΟΙΑ, ήταν το 7-1, της σεζόν 2008-2009.
Από εκείνη την περίοδο, μέχρι και σήμερα, η
ομάδα μας μετρά αήττητο σερί δέκα χρόνων
απέναντι στους «βυσσινί».

Ο Δημήτρης Χριστοφή με δυνατό βολέ, ολοκλήρωσε
τον θρίαμβο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με 7-1, τη σεζόν 2008-09

Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση της περιόδου
2004-2005, την οποία η ΟΜΟΝΟΙΑ είχε κερδίσει με 1-0.
Διακρίνονται οι Χάρης Νικολάου, Μάριος Νικολάου και
Κώστας Καϊάφας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΓΣΠ:
2002-2003.................... 4-0
2003-04......................... 1-1
2004-05......................... 1-0
2005-06......................... 0-1
2006-07......................... 1-3
2007-08......................... 0-1
2008-09......................... 7-1
2009-10......................... 0-0
2010-11.......................... 0-0
2011-12.......................... 1-0
2012-13.......................... 2-0
2013-2014..................... 4-0
2014-2015..................... *
2015-2016..................... 2-2
2016-2017...................... *
2017-2018...................... *

Καϊάφας και Κέκιτς στο νικηφόρο
4-0 της σεζόν 2002-2003

Ο Λεάντρο είχε ανοίξει το σκορ στη νίκη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
με 2-0 τη σεζόν 2012-2013

* Η Ένωση αγωνιζόταν στη Β' Κατηγορία
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Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΠ, ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ
\ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΚΑΙ ΣΤΕΛΛΕΙ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Πώς αναμένεται το
παιχνίδι με την ΕΝΠ;
«Πιστεύω πως θα είναι
παρόμοιο παιχνίδι με αυτό
της πρεμιέρας. Τώρα η
κατάσταση της ομάδας
είναι πολύ καλύτερη.
Είχαμε δύο εβδομάδες
με αρκετή δουλειά,
χωρίς παιχνίδια.
Ήταν πολύ καλό
που συνεχίσαμε τη

και κερδίσαμε. Είμαστε στον σωστό δρόμο για να
γίνουμε μία σκληρή και δυνατή ομάδα. Είμαι σίγουρος
πως βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο».
Ποια ήταν τα βασικά κριτήρια που θέσατε για την
επιλογή ποδοσφαιριστών;
«Το βασικό κριτήριο που θέσαμε, ήταν η ποιότητά
τους, δηλαδή να είναι καλοί ποδοσφαιριστές.
Επιπλέον, αναλύσαμε άλλα δύο σημαντικά κριτήρια:
Θέλαμε να είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες και άριστοι
επαγγελματίες. Αυτά αποτελούν απαραίτητα στοιχεία,
για να φτιάξεις μια μεγάλη ομάδα. Είμαι βέβαιος πως

C

M

ΑΝΧΕΛ ΓΚΟΜΕΘ:
«Βρισκόµαστε
στο σωστό δρόµο»

Y

CM

MY

CY

CMY

K

έχουμε αποκτήσει ποδοσφαιριστές που πληρούν αυτά
τα κριτήρια. Ακόμη, θέλουμε όλοι να είναι περήφανοι
για εμάς: οι φίλαθλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, η οικογένεια
μας και οι φίλοι μας. Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι αυτό
που θέλουμε και δουλεύουμε για να το πετύχουμε».

δουλειά με τους παίκτες και τον προπονητή. Επίσης,
είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι είχαν χρόνο
ορισμένοι ποδοσφαιριστές που χρειάζονταν δουλειά
στη φυσική τους κατάσταση. Τώρα είμαστε σε καλύτερο
σημείο. Αγωνιστήκαμε με το Παραλίμνι στην περίοδο
της προετοιμασίας, ηττηθήκαμε 2-1 και δεν πρέπει να
το ξεχνάμε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο
παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι για
να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Ποιο το μήνυμά σας για τον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ;
«Ολόκληρη η οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, έχει κάνει
ξεκάθαρο πως ένα από τα καλύτερα πράγματα που
έχουμε, είναι οι φίλαθλοι μας. Τους είδαμε στα
φιλικά παιχνίδια, τους είδαμε στο πρώτο επίσημο
και θέλουμε να τους δώσουμε περισσότερες καλές
στιγμές και να είναι χαρούμενοι με αυτό που βλέπουν.
Ελπίζω την Κυριακή να δούμε ένα γεμάτο γήπεδο, θα
είναι πολύ ωραίο για εμάς και πιστεύω μπορούμε να
απολαύσουμε αυτό το παιχνίδι και αυτή τη σεζόν. Να
είμαστε όλοι ενωμένοι και τότε θα είναι όλα σαφώς
πιο εύκολα».

Είστε ικανοποιημένος με την πρόοδο της ομάδας;
«Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Παρακολουθώ όλες τις
προπονήσεις, βλέπω τη δουλειά του τεχνικού τιμ, των
ποδοσφαιριστών και πιστεύω πως βρισκόμαστε στον
σωστό δρόμο. Η ομάδα, όλες αυτές τις μέρες, είναι
σε πολύ καλή κατάσταση: στην τακτική, στη φυσική
κατάσταση, στην τεχνική... σαν μία ομάδα και αυτό είναι
πάρα πολύ καλό. Δώσαμε μόνο ένα επίσημο παιχνίδι
8
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Ο ΙΣΠΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
είναι σημαντικό να κερδίσουμε την Ένωση και να
πραγματοποιήσουμε καλή εμφάνιση».

Μετά από τρεις εβδομάδες χωρίς παιχνίδι, πως
είναι η ομάδα;
«Προπονηθήκαμε πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια της
διακοπής. Και τις τρεις εβδομάδες οι ποδοσφαιριστές
γυμνάστηκαν σε ψηλούς ρυθμούς και αυτό είναι
κάτι που με άφησε πολύ ικανοποιημένο. Η ένταση
των προπονήσεων έμοιαζε κάποιες φορές, σαν να
αγωνιζόμαστε σε επίσημο παιχνίδι.
Θεωρώ πως έγινε καλύτερη
δουλειά στις προπονήσεις,
παρά να δίναμε έναν φιλικό
αγώνα».

Η Ένωση προέρχεται από βαριά ήττα, κρύβει παγίδες
το παιχνίδι;
«Εμείς κάνουμε ανάλυση κάθε αντιπάλου και κάθε
παιχνιδιού. Παρακολούθησα τον αγώνα της Ένωσης
με τη Νέα Σαλαμίνα και η αλήθεια είναι πως το
παιχνίδι ήταν... τρελό. Καμία σχέση με το φιλικό που
αγωνιστήκαμε πριν από ένα μήνα. Πρέπει να είμαστε
σοβαροί, να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και είμαι
βέβαιος πως θα κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς».
Σε αυτό το παιχνίδι, έχετε περισσότερους παίκτες
διαθέσιμους, αυτό κάνει το έργο σας πιο περίπλοκο;
«Όχι, ποτέ δεν είναι περίπλοκο να έχεις περισσότερες
επιλογές για ένα παιχνίδι. Είναι κάτι πολύ καλό. Είναι
22-23 παίκτες σε πολύ ψηλό επίπεδο και αγωνίζονται
πάντα αυτοί που είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα, μπορεί
να έχω στο μυαλό μου μία συγκεκριμένη ενδεκάδα,
αλλά σε 2-3 μήνες, μπορεί να αγωνίζονται εντελώς
διαφορετικοί ποδοσφαιριστές».

Δεύτερο συνεχόμενο
παιχνίδι στην έδρα
μας, πόσο σημαντικό
είναι αυτό;
«Καταρχήν να πω
ότι όλα τα παιχνίδια
είναι σημαντικά.
Δεν ξεχωρίζουμε
αντιπάλους. Αρχίσαμε

ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ ΟΛΙΒΑ:
«∆ουλέψαµε σκληρά,
βελτιωνόµαστε συνεχώς»
καλά το
πρωτάθλημα
και έδωσα
συγχαρητήρια στους
παίκτες μου. Μετά το
παιχνίδι της Κυριακής,
αντιμετωπίζουμε μία
πολύ δυνατή ομάδα,
την ΑΕΚ συνεπώς

Περιμένετε μία διαφορετική προς το καλύτερο
ΟΜΟΝΟΙΑ;
«Φυσικά! Το έχω πει ξανά πως όσο περνάει ο καιρός
θα είμαστε όλο και καλύτεροι. Ελπίζω πως αυτά που
δουλεύουμε στις προπονήσεις, θα βγουν και στο
γήπεδο. Ήδη στην πρεμιέρα είχαμε πολύ καλή απόδοση,
όμως πρέπει τα καλά διαστήματα, κατά τη διάρκεια του
αγώνα, να αυξάνονται συνεχώς».
10
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Ο ΑΓΓΛΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΜΑΤ ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ:

«Βήµα – βήµα θα δείτε µία
καλύτερη ΟΜΟΝΟΙΑ»
ΟΜΟΝΟΙΑ θα παρουσιαστεί πάρα πολύ καλή. Έχουν
αλλάξει πάρα πολλά από τη μέρα που αγωνιστήκαμε
απέναντι στην Ένωση, συνεπώς δεν θα αποτελέσει
πρόβλημα για εμάς».

Μετά από 3 εβδομάδες, το πρωτάθλημα αρχίζει
ξανά, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ομάδα;
«Είναι αλήθεια πως υπήρξε μία μικρή διακοπή, μετά την
έναρξη του πρωταθλήματος. Όμως, αυτό το γεγονός
μας έδωσε την ευκαιρία να δουλέψουμε όλοι
μαζί για ακόμη 3 εβδομάδες. Οπόταν, ελπίζω,
πως αυτή η διακοπή, θα λειτουργήσει
θετικά για την ΟΜΟΝΟΙΑ».

Ο αντίπαλος προέρχεται από βαριά ήττα,
πιστεύεις το παιχνίδι κρύβει παγίδες;
«Η βαριά ήττα είναι κάτι που μπορεί να
λειτουργήσει με δύο διαφορετικούς τρόπος για
τον αντίπαλο. Είτε υπέρ του, είτε εναντίον του.
Όμως, πρέπει να μπούμε στο παιχνίδι και να
επιβάλουμε τον δικό μας ρυθμό, τον δικό μας
τρόπο παιχνιδιού. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα
τους επιτρέψουμε να πιστέψουν πως
μπορούν να μας κάνουν τη ζημιά».

Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στην
έδρα μας, πόσο σημαντικό είναι αυτό;
«Το ΓΣΠ είναι το σπίτι μας και πρέπει να το
κάνουμε φρούριο! Και από τη στιγμή που
αρχίσαμε το πρωτάθλημα με νίκη
εντός έδρας, σημαίνει κάναμε
μία καλή αρχή. Φυσικά,
με την υποστήριξη του
κόσμου νιώθουμε ακόμη
πιο δυνατοί για να
κερδισουμε τους τρεις
βαθμούς».

Πιστεύεις θα δούμε μία
διαφορετική, προς το
καλύτερο, ΟΜΟΝΟΙΑ την
ερχόμενη Κυριακή;
«Πιστεύω πως βήμαβήμα θα δείτε μία
καλύτερη ΟΜΟΝΟΙΑ.
Δουλεύουμε,
καθημερινά, πάρα
πολύ σκληρά για να
γίνουμε όσο καλύτεροι
μπορούμε. Είναι πολύ
ωραίο συναίσθημα να
παρουσιάζεις ωραίο θέαμα
στο γήπεδο και να δίνεις στον
κόσμο σου την ευχαρίστηση για
αυτό που βλέπει. Όμως, προέχει να
έρθουν οι τρεις βαθμοί, που είναι το
πιο σημαντικό. Αν η νίκη συνοδευτεί
με πολύ καλή εμφάνιση, ακόμη
καλύτερα».

Με την Ένωση
αγωνιστήκαμε
και σε φιλικό
παιχνίδι πριν από 1
μήνα, είναι θετικό ή
αρνητικό αυτό;
«Η Ένωση είναι μία
καλή ομάδα και πρέπει
να είμαστε πάρα πολύ
προσεκτικοί. Όμως, από την
πλευρά μας, πρέπει να βγούμε
στο γήπεδο και να παίξουμε το
δικό μας, επιθετικό, παιχνίδι. Να
πιέσουμε τον αντίπαλο σε όλο
το γήπεδο και πιστεύω πως η
12
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η παρουσία του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην
πρεμιέρα του πρωταθλήματος 2018-2019,
απέναντι στην Αλκή.

14
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Με νίκη 1-0 επί της Αλκής άρχισε τις
υποχρεώσεις της στο νέο πρωτάθλημα η
ΟΜΟΝΟΙΑ. Παρακολουθήστε φωτορεπορτάζ
από τον αγώνα που έγινε πριν από δύο
εβδομάδες.

18
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Επισκέφθηκε το HOPE FOR CHILDREN
η ΟΜΟΝΟΙΑ, παρέδωσε εισφορά
και πρόσφερε δώρα
24ωρη Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα
Παιδιά (116 000) και την Ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης
παιδιών και εφήβων (116
111). Δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στην παρουσίαση του
έργου που επιτελεί το «Σπίτι
του Παιδιού», για περιστατικά
σεξουαλικής κακοποίησης,
όπου τη λειτουργία και το
συντονισμό του έχει αναλάβει
το «Hope For Children» CRC
Policy Center.
Επιπλέον,
επεξηγήθηκε
στην αντιπροσωπεία της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ η λειτουργία
των δύο ιδιωτικών παιδικών
στεγών για ασυνόδευτα
παιδιά
που
βρίσκονται
υπό τη νόμιμη κηδεμονία
της
Διευθύντριας
των
Υπηρεσιών
Κοινωνικής
Ευημερίας. Οι παιδικές
στέγες «Σπίτια της Ελπίδας»

Τις παιδικές στέγες «Σπίτια της Ελπίδας» του Διεθνούς,
Ανθρωπιστικού και Ανεξάρτητου Οργανισμού «Hope
For Children» CRC Policy Center επισκέφθηκε
σήμερα η ΟΜΟΝΟΙΑ, ώστε
να παραδώσει εισφορά,
αλλά και να προσφέρει
δώρα στα παιδιά που
φιλοξενούνται εκεί.
Την
αντιπροσωπεία
της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ,
που
αποτελείτο από προσωπικό
και
ποδοσφαιριστές,
υποδέχτηκε
η
Αναπληρώτρια Διευθύντρια
του Ανθρωπιστικού Τομέα
του Οργανισμού, Άντρια
Αγκαστινιώτου.
Έγινε
ξενάγηση και ενημέρωση
για τα προγράμματα που
υλοποιεί ο Οργανισμός,
τις
υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής στήριξης, την
20
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προσφέρουν υπηρεσίες αποκατάστασης, ένταξης
και βιώσιμης λύσης από εξειδικευμένο προσωπικό
και συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου
Μετανάστευσης και Ένταξης (90%), της Μονάδας
Ευρωπαϊκών Ταμείων και τη Κυπριακή Δημοκρατία
(10%).
Ο Διεθνής, Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος
Οργανισμός «Hope For Children» CRC Policy Center
ευχαρίστησε θερμά την ΟΜΟΝΟΙΑ για την έμπρακτη
υποστήριξή της. Από την πλευρά της η ΟΜΟΝΟΙΑ
συνεχάρει το «Hope For Children» για το έργο που
επιτελεί και για το γεγονός ότι δίνει στα παιδιά
ελπίδα, προσφέροντάς τους τις προοπτικές και τις
προϋποθέσεις για να ζήσουν ένα καλύτερο αύριο.

21
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
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ΑΙΩΝΙΑ
ΠΙΣΤΟΙ!
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Τόμας Μεχίας, Φράνιο Πρέτσε, Ίσμα Λόπες,
Λουκάς Βύντρα, Άλεξ Σοάρες, Γιόρντι Γκόμεθ, Κρις Μόντες και Ματ
Νταρπισάιαρ ήταν οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν σε ολόκληρο τον αγώνα απέναντι
στην Αλκή, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Βασικοί ξεκίνησαν, επίσης, οι Χριστοφή, Τζαΐλσον και
Ραμίρεζ, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν από τους Ζίβετς, Κούσουλο και Εντρένα αντίστοιχα. Το πρώτο γκολ της ομάδας
μας για τη σεζόν 2018-19, πέτυχε ο Πρέτσε. Την πρώτη του ασίστ με τα χρώματα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, έδωσε ο Γκόμεθ.

ΒΑΣΙΚ

ΟΣ

Τόμας Μεχίας..................... 1
Ίσμα Λόπες.......................... 1
Φράνιο Πρέτσε................... 1
Λουκάς Βύντρα.................. 1
Άλεξ Σοάρες....................... 1
Γιόρντι Γκόμεθ................... 1
Κρις Μόντες........................ 1
Mατ Νταρπισάιαρ............... 1
Νταβίντ Ρανίρεζ................. 1
Τζαϊλσον.............................. 1
Δημήτρης Χριστοφή.......... 1

Σ

ΟΧΕΣ
ΥΜΜΕΤ
Τόμας Μεχίας..................... 1
Ίσμα Λόπες.......................... 1
Φράνιο Πρέτσε................... 1
Λουκάς Βύντρα.................. 1
Άλεξ Σοάρες....................... 1
Γιόρντι Γκόμεθ................... 1
Κρις Μόντες........................ 1
Mατ Νταρπισάιαρ............... 1
Νταβίντ Ρανίρεζ................. 1
Σάσα Ζίβετς......................... 1
Τζαϊλσον.............................. 1
Γιάννης Κούσουλος.......... 1
Χουανάν Εντρένα............... 1
Δημήτρης Χριστοφή.......... 1

ΛΕ

ΜΜΕΤ
Π ΤΑ Σ Υ

ΟΧΗΣ

Τόμας Μεχίας..................... 90’
Ίσμα Λόπες.......................... 90’
Φράνιο Πρέτσε................... 90’
Λουκάς Βύντρα.................. 90’
Άλεξ Σοάρες....................... 90’
Γιόρντι Γκόμεθ................... 90’
Κρις Μόντες........................ 90’
Mατ Νταρπισάιαρ............... 90’
Νταβίντ Ρανίρεζ................. 72’
Σάσα Ζίβετς......................... 61’
Τζαϊλσον.............................. 58’
Γιάννης Κούσουλος.......... 32’
Δημήτρης Χριστοφή.......... 29'
Χουανάν Εντρένα............... 18’

ΑΣΣΙΣΤ
ΑΝΑΠΛ

ΗΡΩ

ΟΣ
Μ ΑΤ Ι Κ

Σάσα Ζίβετς......................... 1
Γιάννης Κούσουλος.......... 1
Χουανάν Εντρένα............... 1
24

Γιόρντι Γκόμεθ...........1

ΓΚΟΛ
Φράνιο Πρέτσε...........1
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αγώνων, με 88 τέρματα υπέρ και μόλις 20 κατά.
Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την
ΕΠΑΛ Λεμεσού, στη συνέχεια αγωνίστηκε στον
Άρη και το 1972 μετακινήθηκε στην ΟΜΟΝΟΙΑ.
Σαν ποδοσφαιριστής διακρινόταν από πείσμα,
δύναμη και μαχητικότητα, ενώ η παρουσία του
στην αμυντική γραμμή της ομάδας προσέδιδε
ασφάλεια και σιγουριά. Γενικά ήταν ένας πολύ
δυνατός κεντρικός αμυντικός, αλλά και ηγέτης
εντός και εκτός γηπέδου για την ΟΜΟΝΟΙΑ.Ο
Πάμπος Κοντογιώργης γεννήθηκε στη Λεμεσό
στις 27 Σεπτεμβρίου του 1951.

Αποτέλεσε για 13 χρόνια (1972-1985) μία από τις
σημαντικότερες μονάδες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Φόρεσε
293 φορές τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος.
Συνέδεσε το όνομα του με την πιο ένδοξη περίοδο
του Συλλόγου, στην οποία κατακτούσε τον έναν
τίτλο μετά τον άλλο. Συνολικά πανηγύρισε
21 τίτλους με τη φανέλα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ: 11
πρωταθλήματα, 5 κύπελλα και 5 Ασπίδες, ενώ
αναδείχθηκε 4 φορές νταμπλούχος Κύπρου.Ήταν
βασικό στέλεχος της ομάδας της περιόδου 1976 –
1977, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα με ρεκόρ
βαθμών, πετυχαίνοντας 26 νίκες σε σύνολο 30
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Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ GRASSROOTS,
ΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ:
«Πρέπει να µπουν οι βάσεις ώστε η οµάδα
να βασιστεί και στον Κύπριο ποδοσφαιριστή»

Τη θέση του υπεύθυνου μεθοδολογίας των «Φέτος έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στη δομή
ομάδων Grassroots της
της Ακαδημίας. Σύμφωνα με
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ανέλαβε τη
τα λεγόμενα του Τεχνικού
«Υπάρχει πλάνο
φετινή αγωνιστική περίοδο
Διευθυντή, Βασίλη Μήττα και
το οποίο μπορεί
ο
παλαίμαχος
μέσος
του Διευθυντή της Ακαδημίας,
να δώσει όλα
της ομάδας μας, Χάρης
Νίκου Χαραλαμπίδη, υπάρχει
τα εφόδια στους
Νικολάου.
ένας ξεκάθαρος στόχος που δεν
μικρούς για να
O Χάρης Νικολάου έπαιξε
είναι άλλος από την ανάδειξη
ποδόσφαιρο στην ΟΜΟΝΟΙΑ
ποδοσφαιριστών και προώθησή
εξελιχθούν»
για 11 χρόνια (1995τους σταδιακά στην πρώτη
2006), κερδίζοντας μία θέση στους κορυφαίους ομάδα. Πρώτη φορά η Ακαδημία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί με το στελεχώνετε σε τέτοιο βαθμό, με καταρτισμένους
«τριφύλλι» στο στήθος. Υπηρέτησε την ΟΜΟΝΟΙΑ επαγγελματίες σε διάφορα πόστα. Θέλουμε
και ως Υπεύθυνος και Προπονητής στο κλιμάκιο να κάνουμε τα παιδιά που τώρα ξεκινούν να
Λάρνακας.
ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, να το αγαπήσουν
28
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αλλά και να σέβονται την ιστορία και τις αξίες της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Θέλουμε πρώτα να δημιουργήσουμε
ανθρώπους και μετά ποδοσφαιριστές. Για να
πετύχει αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε πιστά
το πλάνο που μας έχει δοθεί από τη Διοίκηση.
Χρειάζεται μεθοδικότητα για να το μεταφέρουμε
αυτό στα παιδιά και να τους προσφέρουμε ότι
χρειάζονται για να βελτιωθούν. Πρέπει να μπουν
οι βάσεις ώστε να μπορεί η ομάδα να βασιστεί και
στον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Θα κάνουμε ότι είναι
δυνατό για να δημιουργήσουμε ποδοσφαιριστές
έτοιμους να παίξουν στην Α’ ομάδα. Υπάρχει άφθονο
ταλέντο, ειδικά από θέμα τεχνικής κατάρτισης. Εκεί
που πρέπει να εστιάσουμε, είναι στη νοοτροπία.
Χρειάζεται θέληση και πίστη για να έρθει η επιτυχία.
Υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, το οποίο
μπορεί να δώσει όλα τα εφόδια στους μικρούς για
να εξελιχθούν» ανέφερε ο Χάρης Νικολάου στην
επίσημη ιστοσελίδα του ποδοσφαιρικού τμήματος
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

ΣΥΝΗΛΘΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο
συνήλθε σήμερα στην πρώτη του συνεδρία και
καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Παπασταύρου Σταύρος | ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γρηγόρη Δημήτρης | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αργυρίδης Μάριος | ΜΕΛΟΣ
Γεωργιάδης Νικόλας | ΜΕΛΟΣ
Καμπανελάς Μάριος | ΜΕΛΟΣ
Κυριάκου Λώρης | ΜΕΛΟΣ
Νικολάου Δημήτρης | ΜΕΛΟΣ
Παπαπέτρου Μιχάλης | ΜΕΛΟΣ
Χαραλαμπίδης Νίκος | ΜΕΛΟΣ

τον καλεί σε συσπείρωση και συμπαράσταση της
ομάδας και διαβεβαιώνει ότι θα αναλώσει όλες
του τις δυνάμεις και θα αγωνιστεί σκληρά, για να
επιτευχθεί ο στόχος όλων, που είναι η επάνοδος της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην κορυφή, την θέση που προστάζει η
ιστορία της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνει θερμό
χαιρετισμό στον μεγάλο κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ,
29
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ΓΝΩΡΙΣ
ΤΕ ΤΟΝ

ΚΡΙΣΤΙ
Α
Ν
ΜΑ
ΝΡΙΚΕ

Σε ποια πόλη θα ήθελες να ζεις;
Νέα Υόρκη
Εάν ήσουν σούπερ ήρωας, ποιος θα ήθελες να ήσουν;
Κάπτεν Αμέρικα
Μαγειρεύεις; Αν ναι, ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου;
Ναι. Μακαρόνια.
Τι σκέφτεσαι συνήθως όταν οδηγάς;
Σκέφτομαι διάφορα πράγματα, όπως πως πέρασε η ημέρα
μου.
Έχεις παρατσούκλι;
Όχι. Με φωνάζουν όλοι με το επώνυμό μου, Μανρίκε.
Εάν ήσουν ταξιδιώτης στο χρόνο, θα ήθελες να
ταξιδέψεις στο παρελθόν ή στο μέλλον;
Στο παρελθόν, για να θυμηθώ στιγμές που με έχουν
σημαδέψει.
Ποιον ποδοσφαιριστή θαυμάζεις;
Τον Κριστιάνο Ρονάλντο, επειδή δουλεύει σκληρά για να
βελτιώνεται συνεχώς.
Τι κάνεις πάντα πριν να μπεις στο γήπεδο;
Μπαίνω πάντα στο γήπεδο με το δεξί πόδι, κάνω μερικά
άλματα και φιλώ το χέρι μου.
Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό
σου χρόνο;
Περνώ χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου.

Με ποιους συμπαίκτες σου κάνεις περισσότερη παρέα;
Κυρίως με τον Μεχίας αλλά και με τους υπόλοιπους
Ισπανούς. Γενικά όμως έχουμε με όλα τα παιδιά καλή σχέση.
Εάν σου προσφερόταν πρωταγωνιστικός ρόλος σε μια
ταινία που ήδη έχει παιχτεί, σε ποια θα ήθελες να ήταν;
«Το κυνήγι της ευτυχίας» Γουίλι Σμίθ.
Τι είδους μουσική σου αρέσει;
Ρεγκετόν και Σάλσα.
Εάν ήσουν ζώο, ποιο θα ήθελες να ήσουν;
Λιοντάρι, επειδή έχει πολύ δύναμη.
Τι σου αρέσει περισσότερο στην Κύπρο;
Είναι πολύ ήσυχη χώρα, έχει πολύ καλούς ανθρώπους και
πολλά κοινά με την Ισπανία.
Ένα πλεονέκτημα σου;
Σταθερότητα και υπευθυνότητα.
Ένα μειονέκτημα σου;
Είμαι πολύ απαιτητικός με τον εαυτό μου και μερικές
φορές αυτό με επηρεάζει αρνητικά.
Ο ποιο σημαντικός αγώνας που έχεις αγωνιστεί;
Τα παιχνίδια που έπαιξα με την Εθνική Ισπανίας.
Στην παρέα είσαι συνήθως ομιλητής ή ακροατής;
Είμαι ακροατής. Μαθαίνω πολλά ακούγοντας.
Ποια είναι η φιλοσοφία σου για την ζωή;
Τίποτα δεν έρχεται από μόνο του. Για να πετύχεις κάτι
χρειάζονται θυσίες και σκληρή δουλειά.
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