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Editorial
Αγαπητοί Φίλοι,
Η δυναμική του ονόματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι αδιαμφισβήτητη. Θα λέγαμε μετά βεβαιότητας ότι διαθέτει ένα από τα
ισχυρότερα Brand Name στην Κύπρο. Είναι η λαοφιλέστερη ομάδα του νησιού, με πιστούς και αφοσιωμένους οπαδούς
των οποίων η αγάπη για την ΟΜΟΝΟΙΑ είναι μοναδική. Διαθέτει φιλάθλους σε όλα τα μήκη και πλάτη του τόπου μας,
όπως επίσης και αξιοσημείωτες βάσεις οπαδών στο εξωτερικό (κυρίως στην Ελλάδα και στην Αγγλία). Στο σημείο αυτό
υπενθυμίζουμε ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ κατέχει το ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων σε μια σεζόν με 11.003 εισιτήρια ανά αγώνα,
όπως και το ρεκόρ διάθεσης Εισιτηρίων Διαρκείας με περισσότερα από 8000 σε μια αγωνιστική περίοδο.
Πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν τη δυναμική του εμπορικού ονόματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Έχουν δείξει ότι πολύ μεγάλο
ποσοστό του πλυθησμού της Κύπρου είναι οπαδοί της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, οι οποίοι παραδοσιακά συνδέονται με χορηγούς και
συνεργάτες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Επίσης, από τις έρευνες φαίνεται πως οι φίλαθλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ συζητούν πάρα πολύ
συχνά για την ομάδα μας, η οποία αποτελεί σημαντικό μέρος της ζωής τους. Μάλιστα, είναι επιβεβαιωμένο πως την αγάπη
τους φροντίζουν να την μεταφέρουν και στα παιδιά τους. Εκτιμάται ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ προσφέρει στους συνεργάτης της
προβολή στα ΜΜΕ που φτάνει μέχρι το 1,6 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.
Πέρα από τη μαζική υποστήριξη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ εντός και εκτός γηπέδων, η δημοτικότητά της αποδεικνύεται και στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκεί να σημειώσουμε πως στο Facebook η σελίδα του Σωματείου έχει ξεπεράσει τις
100.000 likes, ενώ η νεοσύστατη σελίδα του ποδοσφαιρικού τμήματος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πλησιάζει τα
15.000 likes. Μεγάλη είναι και η δυναμική που έχει αναπτυχθεί σε Instagram, Twitter και Youtube. Μπορείτε να βρείτε
τις σελίδες του Σωματείου στο @ACOmoniaNicosia και του ποδοσφαιρικού τμήματος στο @OMONOIAfootball. Επίσης,
διατηρούν σύγχρονες και εύχρηστες ιστοσελίδες, το Σωματείο στη διεύθυνση: www.acomonia.com και το ποδοσφαιρικό
τμήμα: www.omonoiafc.com.cy.
Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, ως ποδοσφαιρικό τμήμα εκδίδουμε Πρόγραμμα Αγώνα σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι
της ομάδας μας, το οποίο προσφέρεται δωρεάν στους φιλάθλους. Έχουμε αρκετές ενότητες διαδικτυακά και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, όπως το OMONOIA is my life, Αξέχαστα Γκολ, Παρακάμερα, ρετρό ενότητες, για την Ακαδημία,
διαγωνισμούς μεταξύ των παικτών κτλ. Δημιουργήσαμε το επίσημο διαδικτυακό μας κανάλι, το OFC TV και επενδύουμε
σε οπτικοακουστικά θέματα τα οποία διαπιστώνουμε ότι ενδιαφέρουν τον κόσμο. Αρκεί να αναφέρουμε πως τους
τελευταίους τρεις μήνες πέραν των 150.000 μοναδικών ατόμων παρακολούθησαν τα βίντεο που αναρτήσαμε, αριθμός
εντυπωσιακός αν αναλογιστούμε πως πρόσφατα ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας.
Κύριο μας μέλημα είναι να διατηρήσουμε το επίπεδό μας υψηλό όπως αρμόζει στο εκτόπισμα της ομάδας μας, αλλά και
στις απαιτήσεις του κόσμου μας. Διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τρόπους για να αναβαθμίζουμε
το προϊόν μας. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που έχουμε στόχο να υλοποιήσουμε στο άμεσο, μεσοπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο μέλλον. Ευχόμαστε πως σύντομα θα μπορέσουμε να αναφέρουμε περισσότερα. Κλείνοντας, επιθυμούμε
να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς μας: FONBET, PrimeTel, Puma, Dimco, Gree, Yokohama και Pizza Hut. Επίσης,
υπενθυμίζουμε πως θα πρέπει να στηρίζουμε τα δικά μας προϊόντα, όπως το νερό και την μπύρα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αλλά και
το Οίκημα του Σωματείου "Παπανικολή 5".
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
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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ΙΣΤΙΚΟ
Τ Ο Α ΓΩ ΝΜ Μ Α Τ Η Σ
ΠΡΟΓΡΑ
Σ

ΕΝΕΣ
ΟΙ ΕΠΟΜ

Σ
ΝΙΣΤΙΚΕ
ΔΥΟ ΑΓΩ

ΟΜΟΝΟ

11η Αγωνιστική
Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018
Αλκή vs Νέα Σαλαμίνα (17:00)
ΑΕΛ vs OMONOIA (19:00)
Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018
Δόξα vs Πάφος (16:00)
Ανόρθωση vs Ερμής (18:00)
Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018
ΕΝΠ vs AEK (19:00)
ΑΠΟΕΛ vs Απόλλωνας (19:00)

ΙΑ

1η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – Αλκή................................ 1-0
2η ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ ................................................. 2-0
3η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – ΕΝΠ................................. 1-0
4η Αγωνιστική: ΑΕΚ – ΟΜΟΝΟΙΑ ................................ 1-0
5η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – Απόλλωνας .................... 0-2
6η Αγωνιστική: Νέα Σαλαμίνα – ΟΜΟΝΟΙΑ ................ 1-0
7η ΟΜΟΝΟΙΑ – Πάφος FC.............................................. 2-4
8η ΟΜΟΝΟΙΑ – Ερμής ................................................... 2-1
9η Δόξα – ΟΜΟΝΟΙΑ ..................................................... 1-2

12η Αγωνιστική
Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018
Πάφος FC vs AEK (17:00)
Αλκή vs OMONOIA (18:00)
ΕΝΠ vs Απόλλωνας (19:00)
Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018
Ανόρθωση vs Δόξα (16:00)
ΑΠΟΕΛ vs Νέα Σαλαμίνα (18:00)
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018
ΑΕΛ vs Ερμής (19:00)

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

20η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – Δόξα

1

ΑΕΛ

9

7-1-1

16-5

22

2

ΑΠΟΕΛ

9

6-2-1

18-11

20

3

Απόλλωνας

8

6-1-1

23-4

19

4

ΑΕΚ

7

5-1-1

12-4

16

5

Νέα Σαλαμίνα

9

5-1-3

14-9

16

6

Ανόρθωση

9

3-3-3

9-9

12

7

ΟΜΟΝΟΙΑ

9

4-0-5

8-12

12

8

Δόξα

9

3-1-5

13-13

10

9

ΕΝΠ

9

2-1-6

10-21

6

10

Ερμής

9

20-7

7-14

6

11

Πάφος FC

8

1-2-5

6-17

5

12

Αλκή

9

1-1-7

4-21

4

21η Αγωνιστική: Ανόρθωση - ΟΜΟΝΟΙΑ
22η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΕΛ
* Θα ακολουθήσουν δέκα αγωνιστικές για
τη φάση των Play-Off.

ΡΣ
ΣΚΟΡΕ
1. Μπεράτ Σαντίκ (Δόξα)............................8
2. Φακούντο Περέιρα (Απόλλωνας)..........7
3. Ρουμπέν Χουράδο (ΑΕΛ)........................6
4. Νούνο Μοράις (ΑΠΟΕΛ).........................5
5. Κίνγκσλεϊ Ονιέγου (Νέα Σαλαμίνα).......4

4

ΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ

OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 24

ΟΜΟΝΟΙΑ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΈΣ

Κωνσταντίνος Παναγή 1
Τόμας Μεχίας 25
Αλέξανδρος Αντωνίου 61
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

2 Ερβίν Κοφί
4 Παναγιώτης Αρτυματάς
5 Γκόρντον Σίντενφελντ
6 Άντραζ Στρούνα
11 Βίνσεντ Μπεσάτ
28 Κωνσταντίνος Σωτηρίου
32 Ντάνιελ Πράνιτς
88 Ντουγκλάο

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

10 Ρούμπεν Ράγιο
19 Ζοάο Βίκτορ
22 Νεόφυτος Κυριάκου
23 Γιώργος Οικονομίδης
39 Χρίστος Χατζηπασχάλης
44 Γκόιγκο Κάτσαρ
50 Νόσα Ιγκιεμπόρ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

ΜΕΣΟΙ

ΤΕΡΜ.

νιστική
η
1 0 αΤγΑΔωΙΟ ΓΣΠ

Γιούργκεν Στρέπελ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Γιάννης Αναστασίου

Σ
17:00
2018,
25/11/

25 Ιβάν Βάρκιτς
97 Νταβίντ Στρέμερ
99 Δημήτρης Δημητρίου

7 Νικόλας Εγγλέζου
9 Νίκα Κατσαράβα
17 Μπέκα Μικελάντζε
18 Μίχαλ Ντούρις
21 Ρικάρντο Λαβόρδε
24 Σεκού Σισέ

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

6
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LIGHTING EXPERTS SINCE 1966

ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019

WWW.DIMCO.EU
7

OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 24

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Νικήτρια στα 17 από τα 29 παιχνίδια που
διεξήχθησαν στο ΓΣΠ, από το 2000 και έπειτα με
αντίπαλο την Ανόρθωση ήταν η ΟΜΟΝΟΙΑ. Άλλα
επτά παιχνίδια έληξαν ισόπαλα, ενώ η Ανόρθωση
κέρδισε τα πέντε. Οι «πράσινοι» πέτυχαν 52 γκολ
σε αυτές τις αναμετρήσεις και η Ανόρθωση 26. Οι
επιτυχίες που ξεχωρίζουν για την ομάδα μας είναι
αυτές της σεζόν 2008-2009 και της σεζόν 20122013, στις οποίες η ΟΜΟΝΟΙΑ κέρδισε με 4-0.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ είχε κερδίσει με 4-0
στον αγώνα της περιόδου 20122013. Στο στιγμιότυπο διακρίνεται
ο Δημήτρης Χριστοφή.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
2000-01: 3-1
2001-02: 2-0
2002-03: 3-0
2003-04: 2-1
2004-05: 2-4
2005-06: 2-2
2006-07: 2-0
2007-08: 1-1, 0-0
2008-09: 4-0, 1-0
2009-10: 1-1, 1-1
2010-11: 1-0, 1-0
2011-12: 0-1, 1-2
2012-13: 1-3, 4-0
2013-14: 3-2, 3-1
2014-15: 3-2, 2-1
2015-16: 0-0, 3-0
2016-17: 2-0, 2-0
2017-2018: 1-1, 1-2

Το πλασέ του Λεάντρο από το
οποίο σημειώθηκε το γκολ
που έκρινε την αναμέτρηση
του 2010-11.

Στιγμιότυπο από το παιχνίδι
της περιόδου 2008-2009, το
οποίο κέρδισε η ομάδα μας
4-0. Δύο γκολ είχε πετύχει ο
Άντον Ζλόγκαρ.

Ο Ράινερ Ράουφμαν είχε σκοράρει τα δύο από τα τρία
γκολ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη νίκη επί της Ανόρθωσης με
3-1 τη σεζόν 2000-2001, με την οποία η ομάδα μας
στέφθηκε πρωταθλήτρια

8
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ΥΨΗΛΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
9

www.greecyprus.com
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ΝΙΣΤ
Ω
Γ
Α
9
η

ΙΚΗ

Πρώτοι σε λεπτά συμμετοχής
οι Τόμας Μεχίας, Γιόρντι Γκόμεθ και Φράνιο Πρέτσε.

ΒΑΣΙΚ

ΟΣ

Τόμας Μεχίας............................ 9
Γιόρντι Γκόμεθ.......................... 9
Ίσμα Λόπες................................. 8
Άλεξ Σοάρες.............................. 8
Φράνιο Πρέτσε.......................... 8
Λουκάς Βύντρα......................... 7
Νταβίντ Ραμίρεζ........................ 7
Mατ Ντάρμπισαϊαρ.................... 7
Κρις Μόντες............................... 5
Δημήτρης Χριστοφή................. 4
Αλμπέρτο Λόρα......................... 4
Τζαϊλσον..................................... 3
Μίκαελ Γκαφούρ...................... 3
Χόρχε Ενρίκεζ........................... 3
Γιάννης Κούσουλος................. 3
Τζαρσίνιο Αντόνια.................... 3
Χουανάν Εντρένα...................... 2
Σάσα Ζίβετς................................ 2
Φάνος Κατελάρης.................... 2
Κριστιάν Μανρίκε..................... 2

ΑΝ

Ω Μ ΑΤ
ΑΠΛΗΡ

ΙΚΟΣ

Χουανάν Εντρένα...................... 4
Γιάννης Κούσουλος................. 3
Σάσα Ζίβετς................................ 2
Κρίστιαν Μανρίκε..................... 2
Χουάν Αλμπίν............................ 2
Τζαϊλσον Αραούχο.................... 2
Χόρχε Ενρίκεζ........................... 2
Αλμπέρτο Λόρα......................... 1
Τζαρσίνιο Αντόνια.................... 1
Τζόρνταν Γκρίνιτς..................... 1
Δημήτρης Χριστοφή................. 1
Κρις Μόντες............................... 1
Νταβίντ Ραμίρεζ........................ 1
Άλεξ Σοάρες.............................. 1
Φάνος Κατελάρης.................... 1
Φράνιο Πρέτσε.......................... 1

ΤΟΧ
ΣΥΜΜΕ

ΕΣ

Τόμας Μεχίας............................ 9
Άλεξ Σοάρες.............................. 9
Γιόρντι Γκόμεθ.......................... 9
Φράνιο Πρέτσε.......................... 9
Ίσμα Λόπες................................. 8
Νταβίντ Ραμίρεζ........................ 8
Mατ Ντάρμπισαϊαρ.................... 7
Λουκάς Βύντρα......................... 7
Κρις Μόντες............................... 6
Χουανάν Εντρένα...................... 6
Γιάννης Κούσουλος................. 6
Δημήτρης Χριστοφή................. 5
Αλμπέρτο Λόρα......................... 5
Τζαϊλσον..................................... 5
Χόρχε Ενρίκεζ........................... 5
Σάσα Ζίβετς................................ 4
Κρίστιαν Μανρίκε..................... 4
Τζαρσίνιο Αντόνια.................... 4
Μίκαελ Γκαφούρ...................... 3
Φάνος Κατελάρης.................... 3
Χουάν Αλμπίν............................ 2
Τζόρνταν Γκρίνιτς..................... 1

Λ

ΥΜΜΕ
Ε Π ΤΑ Σ

ΤΟΧΗΣ

Τόμας Μεχίας............................ 810’
Γιόρντι Γκόμεθ.......................... 791’
Φράνιο Πρέτσε.......................... 766’
Ίσμα Λόπες................................. 720’
Άλεξ Σοάρες.............................. 667’
Mατ Ντάρμπισαϊαρ.................... 630’
Λουκάς Βύντρα......................... 630’
Νταβίντ Ραμίρεζ........................ 570’
Κρις Μόντες............................... 468’
Χόρχε Ενρίκεζ........................... 312’
Γιάννης Κούσουλος................. 309’
Αλμπέρτο Λόρα......................... 298’
Τζαϊλσον Αραούχο.................... 293’
Σάσα Ζίβετς................................ 271’
Δημήτρης Χριστοφή................. 264’
Χουανάν Εντρένα...................... 234’
Φάνος Κατελάρης.................... 226’
Μικάελ Γκαφούρ...................... 225’
Τζαρσίνιο Αντόνια.................... 207’
Κριστιάν Μανρίκε..................... 182’
Χουάν Αλμπίν............................ 43’
Tζόρτναν Γκρίνιτς..................... 6’

ΓΚΟΛ

ΑΣΣΙΣΤ
Γιόρντι Γκόμεθ.......................... 1
Σάσα Ζίβετς................................ 1
Mατ Ντάρμπισαϊαρ.................... 1
Άλεξ Σοάρες.............................. 1
Νταβίντ Ραμίρεζ........................ 1

10

Γιόρντι Γκόμεθ.......................... 2
Φράνιο Πρέτσε.......................... 1
Ματ Ντάρμπισαϊαρ.................... 1
Δημήτρης Χριστοφή................. 1
Ίσμα Λόπεζ................................. 1
Νταβίντ Ραμίρεζ........................ 1
Άλεξ Σοάρες.............................. 1

OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 24

11

OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 24

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ, ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Πώς αντιμετωπίζετε το ντέρμπι απέναντι στην
Ανόρθωση;
Είναι μία δύσκολη και επικίνδυνη ομάδα. Έχει Ολλανδό
προπονητή, ο οποίος προσπαθεί να περάσει τα «θέλω»
του ολλανδικού ποδοσφαίρου. Έχει έμπειρους παίκτες,
αλλά από την άλλη είναι μία ομάδα με αδυναμίες όπως
άλλωστε κάθε ομάδα στο πρωτάθλημα. Το σημαντικό
είναι να μπούμε στο παιχνίδι με την ίδια ψυχολογία,
αυτοπεποίθηση και φιλοσοφία. Παίζουμε στην έδρα
μας και θέλουμε να είμαστε το αφεντικό. Αυτό θα
προσπαθήσουμε να επιβάλουμε από το πρώτο λεπτό.

υψηλές εντάσεις και όλοι αφιερώνουν πολλές ώρες στο
γήπεδο. Για εμένα αυτό είναι το πιο ευχάριστο, έρχονται
στο γήπεδο για να γίνουν καλύτεροι. Δώσαμε και φιλικό
στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν παίκτες από την Ακαδημία.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες έτσι ώστε
να υπάρχει επαφή μεταξύ της πρώτης ομάδας και της
Ακαδημίας. Υπάρχουν παιδιά που έχουν ταλέντο και όσο
μπορούμε θα τα αξιοποιούμε, θα τα έχουμε κοντά στην
πρώτη ομάδα γιατί θα τους χρειαστούμε.
Από την ημέρα που αναλάβατε είστε ικανοποιημένος
με την πρόοδο της ομάδας;
Αγωνιστικά έχουμε δύο νίκες και αυτό είναι θετικό. Αν
δούμε το συνολικό κομμάτι, πιστεύω πως σαν ομάδα
κάνουμε λάθη και τεχνικά και τακτικά, αλλά είναι
πράγματα που βελτιώνονται. Θέλουν δουλειά, θέλουν
επαναλήψεις και το κυριότερο χρειάζεται χρόνος για
να δέσει η ομάδα. Έχουμε δείξει κάποια πολύ καλά
πράγματα, τα παιδιά έχουν ανταποκριθεί πλήρως και η
συμπεριφορά τους είναι καταπληκτική. Ό,τι τους ζητάμε το
κάνουν, απλά κάποιες φορές πρέπει να λειτουργούμε με
το μυαλό και όχι με τον ενθουσιασμό, γιατί δεν μπορούμε
ακόμη να διαχειριστούμε καταστάσεις που θα βγάλουν
κάποιους παίκτες εκτός θέσης. Τουλάχιστον μέχρι
στιγμής δεν το έχουμε πληρώσει. Είναι σημαντικό ότι
ακολουθούν ντέρμπι και χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή
και μεγαλύτερη συγκέντρωση. Έχω εμπιστοσύνη στα
παιδιά, υπάρχει πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια και
το κυριότερο, όλοι έρχονται για να γίνονται καλύτεροι.
Προσπαθούμε κάθε μέρα να τους δίνουμε όσες

Πώς διαχειριστήκατε τη διακοπή του πρωταθλήματος;
Θα έλεγα εποικοδομητικά, αν και δεν πήγε όπως θα
ήθελα, γιατί είχαμε αρκετούς τραυματίες. Τα παιδιά
μπήκαν αρχές της εβδομάδας σε αγωνιστικό ρυθμό, σε
συνδυασμό με κάποια εργομετρικά τεστ που κάναμε για
να δούμε πού βρισκόμαστε σε φυσική κατάσταση, αλλά
και γενικά σε οτιδήποτε αφορά στο σώμα του αθλητή.
Αυτό έγινε για να ξέρουμε ποιες είναι οι βάσεις μας και
πώς μπορούμε να δουλέψουμε στη συνέχεια. Δουλέψαμε
σε μικρά γκρουπ, αλλά ήταν πιο εποικοδομητικά γιατί
δουλεύαμε πιο ατομικά και με περισσότερη έμφαση σε
ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε ποδοσφαιριστή, έτσι
ώστε να τα βελτιώσουμε. Οι
παίκτες έχουν καταλάβει πως
ο ανταγωνισμός μεγαλώνει
μέσα στην ομάδα, το
επίπεδο της προπόνησης
έχει ανέβει, υπάρχουν

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:
«Στην έδρα µας θέλουµε
να είµαστε το αφεντικό»
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγωνιστική
εικόνα τόσο της ομάδας όσο ατομικά. Έτσι, είτε όσον
αφορά τη θέση τους, είτε ως σύνολο, εκεί προσπαθούμε
να βελτιωθούμε.
12
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O FONBET MVP ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ
ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ, ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΛΕΞ ΣΟΑΡΕΣ:

«Τα παιχνίδια που μας αρέσει να παίζουμε»
Η στοιχηματική εταιρεία FONBET, μέγας χορηγός
της ομάδας μας για τη φετινή περίοδο, βράβευσε
τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή για τον αγώνα
απέναντι στη Δόξα. Πολυτιμότερος, αναδείχθηκε ο
Άλεξ Σοάρες, ο οποίος συγκέντρωσε το 66% των
ψήφων του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ο Πορτογάλος
μέσος παραχώρησε σύντομες δηλώσεις στο
διαδικτυακό κανάλι της ομάδας μας, OFC TV.

αντίπαλος, αλλά είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι.
Τον τελευταίο καιρό βοηθάς πολύ και στον
δημιουργικό τομέα την ομάδα. Είναι κάτι που
προτιμάς;
Δεν είναι το θέμα ότι το προτιμώ ή όχι. Είναι γεγονός
ότι δεν σκοράρω συχνά, οπόταν όταν σκοράρω
είμαι πάντα χαρούμενος. Ήταν το νικητήριο γκολ
στο παιχνίδι με τη Δόξα, οπόταν ήταν σαν μπόνους
και φυσικά το καλύτερο ήταν οι τρεις βαθμοί για την
ομάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Πώς νιώθεις για τη βράβευση ως ο MVP του αγώνα
με τη Δόξα;
Είναι καλό να αναγνωρίζεται η δουλειά μας και
είναι ακόμη καλύτερο, αφού κερδίσαμε το παιχνίδι.
Πιστεύω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα
αυτή τη στιγμή, να αρχίσουμε να κερδίζουμε σε
σταθερή βάση. Όσον αφορά στο βραβείο, φυσικά είμαι
χαρούμενος.

Πιστεύεις πως βρίσκεσαι στην καλύτερη
αγωνιστική
σου
κατάσταση;
Νιώθω εξαιρετικά, πάντα νιώθω εξαιρετικά να
αγωνίζομαι για την ΟΜΟΝΟΙΑ. Πιστεύω πως
πλησιάζω στο μέγιστο της απόδοσής μου. Δεν το έχω
φτάσει ακόμη, αλλά είμαι κοντά.

Πώς αντιμετωπίζετε το ντέρμπι απέναντι στην
Ανόρθωση;
Αυτά είναι τα ωραία παιχνίδια. Τα παιχνίδια που μας
αρέσει να παίζουμε. Ξέρουμε πως δίνει μόνο τρεις
βαθμούς, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο
τρεις βαθμοί, γιατί οι νίκες σε αυτά τα παιχνίδια
ανεβάζουν το ηθικό ενόψει συνέχειας. Είναι δύσκολος

Το μήνυμα σου προς τον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
Σας ευχαριστούμε για όλη τη στήριξη που μας δίνετε.
Να συνεχίσετε να το κάνετε γιατί σας χρειαζόμαστε
και είναι πολύ πιο ωραίο να αγωνίζεσαι με αρκετό
κόσμο στο γήπεδο. Προσπαθούμε για το καλύτερο και
πιστεύω πως βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο.
13
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η παρουσία του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στα
παιχνίδια απέναντι σε Ερμή και Δόξα.

14
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Παρακολουθήστε φωτορεπορτάζ από τους
αγώνες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ απέναντι σε Ερμή
Και Δόξα.

18
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ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ
ΧΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΑΣ

Επίσκεψη στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας

«Ελεούσα του Κύκκου»
Στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες
στη μνήμη μας ζήσαμε σήμερα κατά
την επίσκεψή μας στο Κέντρο «Ελεούσα του Κύκκου». Η αγάπη, η στοργή
και η φροντίδα των ανθρώπων της
στέγης, τα αγνά και αληθινά χαμόγελα των παιδιών που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα του ιδρύματος, αλλά και το
ενδιαφέρον και η στήριξη της ομάδα
μας, δημιούργησαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα γεμάτη έντονα συναισθήματα.

που περάσαμε με τα παιδιά. Μιλήσαμε μαζί τους, παρακολουθήσαμε το όμορφο βίντεο που μας ετοίμασαν, μοιράσαμε δωράκια, νιώσαμε τα συναισθήματά
τους, μπήκαμε στον δικό τους κόσμο, κατανοήσαμε
τον καθημερινό τους αγώνα.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο ίδρυμα «Ελεούσα
του Κύκκου» για το έργο που επιτελεί. Βελτιώνουν
την ποιότητα ζωής συνανθρώπων μας με μέτρια και
σοβαρή νοητική υστέρηση, που τις περισσότερες
φορές συνοδεύεται από σωματική αναπηρία. Διατηρεί ομάδες αποτελούμενες από Ελληνοκύπριους
και Τουρκοκύπριους. Το Κέντρο είναι το μοναδικό
στην Κύπρο με δικοινοτικό χαρακτήρα. Με 17 άτομα
προσωπικό, ειδικούς θεραπευτές, εκπαιδευτές και
βοηθητικό προσωπικό, είναι σε θέση να προσφέρει
εξατομικευμένα προγράμματα φροντίδας, στήριξης
και εκπαίδευσης στα άτομα, αλλά και καθοδήγηση και
συμβουλευτική βοήθεια προς τους γονείς.

Αντιπροσωπεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αποτελούμενη από
μέλη του προσωπικού και τους ποδοσφαιριστές Δημήτρη Χριστοφή, Τόμας, Μεχίας, Ραούλ Λοέ, Σάσα
Ζίβετς και Κρις Μόντες, έλαβε ενημέρωση από τη
διευθυντική ομάδα και το προσωπικό της στέγης αναφορικά με το αξιέπαινο έργο που επιτελεί και ξεναγήθηκε στους χώρους του ιδρύματος. Το χρησιμότερο
μέρος της επίσκεψης ήταν ο δημιουργικός χρόνος

Σας ευχαριστούμε!
20
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«Εκτιμώ την επίσκεψη μας εδώ. Χαίρομαι
που μας δόθηκε η ευκαιρία να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους
εδώ. Ίσως να κάναμε τη μέρα τους λίγο
πιο χαρούμενη. Είναι μία ταπεινή εμπειρία για εμένα. Όταν βλέπω αυτούς τους
ανθρώπους να είναι θετικοί στη ζωή τους,
τότε εκτιμάς ακόμη περισσότερο κάποια
πράγματα. Επίσης, στους ανθρώπους που
δουλεύουν εδώ αξίζουν συγχαρητήρια
γιατί αυτό το μέρος είναι τόσο φιλόξενο.
Πιστεύω πως πολλοί ανθρώποι δουλεύουν πολύ σκληρά εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που μπορέσαμε και είχαμε μία
επαφή με αυτούς τους συνανθρώπους
μας», το σχόλιο του Σάσα Ζίβετς.
Από την πλευρά του, ο αρχηγός της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Δημήτρης Χριστοφή, δήλωσε:
«Είναι μια ξεχωριστή μέρα για εμάς. Ήρθαμε εδώ για να δώσουμε λίγη χαρά και
ελπίζω να τα καταφέραμε. Να είναι καλά
οι ανθρώποι που προσέχουν όλα τα παιδιά εδώ και να τους δίνει δύναμη ο Θεός.

21
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FONBET MVP

για τον αγώνα με τον Ερμή

Νικητής ο Τζαρσίνιο
με ποσοστό 41%
των ψήφων!
Η στοιχηματική εταιρία FONBET, μέγας χορηγός
της ομάδας μας για τη φετινή περίοδο, βράβευσε
τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή για τον αγώνα
απέναντι στον Ερμή. Πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής αναδείχθηκε ο Τζαρσίνιο Αντόνια, ο οποίος
συγκέντρωσε το 41% των ψήφων του κόσμου της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

«Νιώθω εξαιρετικά γιατί πέρασα μία δύσκολη περίοδο με τραυματισμούς, επέστρεψα και έμεινα πάλι
εκτός. Τώρα, είμαι πάλι πίσω, νικήσαμε, για εμένα
δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι, αλλά στα κερδισμένα πέναλτι έδειξα κάποιες δυνατότητές μου. Κέρδισα τα πέναλτι και νιώθω πολύ τυχερός για το γεγονός αυτό» το σχόλιο του Αντόνια.

#OMONOIA ismylife
Νέα ενότητα με τη συμμετοχή
του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ!
Νέα ενότητα «ΟΜΟΝΟΙΑ is my life» με τη συμμετοχή του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ! Στείλτε
μας τις φωτογραφίες σας με θέμα την ΟΜΟΝΟΙΑ στο inbox της σελίδας του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο Facebook (@
OMONOIAfootball) ή κάνετε ανάρτηση των φωτογραφιών στους δικούς σας λογαριασμούς στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας
το hashtag: #OMONOIAismylife και θα έχετε την
ευκαιρία να τις δείτε δημοσιευμένες στα επίσημα
μέσα της ομάδας μας!
Για να δημοσιευθούν οι φωτογραφίες θα πρέπει
να έχουν ως θέμα την ΟΜΟΝΟΙΑ. Μπορούν να
συνοδευτούν με σύντομο περιγραφικό κείμενο.
Στη δημοσίευση των φωτογραφιών στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης η ΟΜΟΝΟΙΑ θα χρησιμοποιεί το hashtag: #OMONOIAismylife, για κατηγοριοποίηση και αρχειοθέτηση.

Για δημοσίευση των φωτογραφιών
Inbox στο Facebook Page: @OMONOIAfootball
Hashtag: #OMONOIAismylife
24

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

we deliver!
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ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
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γκολ των «πρασίνων». Υπήρξε διεθνής, αφού
αγωνίστηκε με την Εθνική Κύπρου σε 17 αγώνες.
Ήταν ποιοτικός και ταλαντούχος μέσος, με ευχέρεια
στο σκοράρισμα και στο δημιουργικό παιχνίδι. Ήταν
ένα μοντέρνο «οχτάρι» για την τότε εποχή, που
πρόσφερε τη δυνατότητα στην ομάδα να στηρίξει
πάνω του γρήγορη ανάπτυξη και πλουραλισμό
στον τρόπο που έκανε επίθεση. Είχε την ικανότητα
να διανύει αποστάσεις με την μπάλα στα πόδια,
ειδικά με κάθετες κινήσεις. Διακρινόταν για την
ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του, καθώς και για τις
ασίστ που μοίραζε στους συμπαίκτες του. Επίσης,
είχε εξαιρετικά κτυπήματα στις στατικές φάσεις,
πετυχαίνοντας αρκετά γκολ από εκτελέσεις φάουλ.
Γεννήθηκε στις 6/10/1957.

Υπήρξε χαρισματικός μέσος που τίμησε τη
φανέλα με το «τριφύλλι» στο στήθος. Ήρθε στην
ομάδα μας προερχόμενος από την Αναγέννηση
Παλουριώτισσας. Αγωνίστηκε στην ΟΜΟΝΟΙΑ
για 15 συναπτά έτη και κατέκτησε 24 τίτλους: 12
πρωταθλήματα, πέντε κύπελλα και επτά ασπίδες.
Κατέγραψε 352 συμμετοχές και πέτυχε 65 γκολ.
Αγωνίστηκε σε μια εποχή που η ΟΜΟΝΟΙΑ ήταν
απόλυτη κυρίαρχος στο κυπριακό ποδόσφαιρο.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως στα χρόνια
παρουσίας του, η ομάδα μας έχασε μόλις τα τρία
από τα 15 πρωταθλήματα. Αλησμόνητη θα μείνει
η παρουσία του στον θρίαμβο με 4-0 κόντρα
στον Άγιαξ, το 1979, όπου εκτός από εξαιρετική
απόδοση, ευτύχησε να σκοράρει το δεύτερο
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ΑΚΑΔΗ

ΜΙΑ

H ΟΜΟΝΟΙΑ μέσα από τα μάτια των
νεαρών ποδοσφαιριστών της!
Σωτήρης
Κελεπέσιης

Στο διαδικτυακό μας κανάλι OFC TV
μίλησαν νεαροί ποδοσφαιριστές της
ομάδας κάτω των 14 της Ακαδημίας
μας. Τα λόγια τους αποτελούν δείγμα
της νοοτροπίας των παιδιών μας, των
ΟΜΟΝΟΙΑΤΩΝ της νέας γενιάς, των
ποδοσφαιριστών που μεγαλώνουν
μέσα από την Ακαδημία μας!
Μεταξύ άλλων οι νεαροί ποδοσφαιριστές μας
ανέφεραν: «Η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι η μεγαλύτερη
ομάδα στην Κύπρο», «Είμαι περήφανος
που αγωνίζομαι σε αυτήν την ομάδα»,
«Της ΟΜΟΝΟΙΑΣ πάντοτε ο στόχος είναι το
πρωτάθλημα», «Το σήμα που έχουμε στη
φανέλα είναι πολύ βαρύ και πρέπει να μπορείς
να το κουβαλήσεις», «Η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι τρόπος
ζωής, που με εκφράζει απόλυτα».

(τερματοφύλακας
ΟΜΟΝΟΙΑΣ U14):
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ
είναι η μεγαλύτερη
ομάδα στην Κύπρο.
Είμαι πολύ χαρούμενος
που αγωνίζομαι σε αυτή την
ομάδα. Είμαι περήφανος και προσπαθώ
να δίνω τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο.
Είμαστε η ΟΜΟΝΟΙΑ και πρέπει να έχουμε
πάντα τον στόχο του πρωταθλήματος
που πιστεύω πως θα κατακτήσουμε.
Πιστεύω πως θα νικήσουμε τα παιχνίδια
που απομένουν και θα πάρουμε το
πρωτάθλημα».
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Χαράλαμπος
Τσιαπίνης

Ανδρέας
Παναγιώτου

(επιτελικός μέσος
ΟΜΟΝΟΙΑΣ U14):

(αμυντικός
ΟΜΟΝΟΙΑΣ U14):

«Είμαι περήφανος
διότι το «τριφύλλι»
είναι η καλύτερη
ομάδα της Κύπρου
και είναι τιμή μου να
αγωνίζομαι σε αυτό. Είναι η οικογένειά μου. Τις
περισσότερες ώρες τις περνάω εδώ, είμαστε
σαν αδέλφια και ο προπονητής μας είναι σαν τον
πατέρα μας. Είμαστε πολύ καλοί φέτος όμως
πρέπει να συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά και
να μην χαλαρώνουμε για να πετύχουμε τον στόχο
μας. Ο στόχος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ πάντα είναι το
πρωτάθλημα».

«OMONOIA για
μένα σημαίνει
πολλά πράγματα. Είναι
ο τρόπος που αγωνίζεσαι
για το σήμα που φοράς. Το σήμα στη
φανέλα μας είναι πολύ βαρύ και πρέπει να
μπορείς για να το κουβαλήσεις. Η ΟΜΟΝΟΙΑ
είναι ένας τρόπος ζωής που με εκφράζει
πάρα πολύ. Η πορεία μας είναι πολύ καλή
φέτος στο πρωτάθλημα και θέλουμε να
συνεχίσει έτσι. Πιστεύω ότι έχουμε τα
φόντα να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα».
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ΓΝΩΡΙ

Με ποιον συμπαίκτη σου κάνεις
περισσότερη παρέα;
Πιο πολύ με τον Ίσμα Λόπεζ.
Ήταν συμπαίκτης μου και στην
Σπόρτινγκ Χιχόν και βοήθησε στην
προσαρμογή μου εδώ.
Εάν σου προσφερόταν
πρωταγωνιστικός ρόλος σε μια
ταινία που ήδη έχει παιχτεί, σε
ποια θα ήθελες να ήταν;
Gladiator
Τι είδους μουσική σου αρέσει;
Heavy Metal και κλασσική μουσική
Εάν ήσουν ζώο, ποιο θα ήθελες
να ήσουν;
Σκύλος
Τι σου αρέσει περισσότερο στην
Κύπρο;
Οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ
φιλόξενοι και ευγενικοί
Ένα πλεονέκτημα σου;
Ειλικρινής

Ένα μειονέκτημα σου;
Δεν είμαι πλέον 18 χρονών χαχαχα
Ο πιο σημαντικός αγώνας που
έχεις αγωνιστεί;
Όταν αγωνιζόμουν στην Σπόρτινγκ
Χιχόν και κερδίσαμε τη Ρεάλ
Μαδρίτης μέσα στο Μπερναμπέου
με 0-1
Στην παρέα είσαι συνήθως
ομιλητής ή ακροατής;
Κυρίως μου αρέσει να ακούω
τους ανθρώπους και αν κρίνω ότι
πρέπει να παρέμβω, τότε δίνω τη
γνώμη μου
Ποια είναι η φιλοσοφία σου για
τη ζωή;
Σκληρή δουλειά και να
απολαμβάνω την οικογένειά μου
γιατί η ζωή υπάρχει μόνο μία φορά
Εάν ήσουν σούπερ ήρωας, ποιος
θα ήθελες να ήσουν;
Spiderman. Ήταν ο αγαπημένος
μου όταν ήμουν μικρός
30
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Μαγειρεύεις; Αν ναι, ποια είναι
η σπεσιαλιτέ σου;
Ναι, μαγειρεύω. Φτιάχνω ωραίο
ψάρι
Έχεις παρατσούκλι;
Κόμπρα
Εάν ήσουν ταξιδιώτης στο
χρόνο, θα ήθελες να ταξιδέψεις
στο παρελθόν ή στο μέλλον;
Στο παρελθόν
Ποιον ποδοσφαιριστή
θαυμάζεις;
Το είδωλό μου από παιδί ήταν ο
Ραούλ Γκονζάλες της Ρεάλ
Τι σου αρέσει να κάνεις στον
ελεύθερό σου χρόνο;
Μου αρέσει να βλέπω ταινίες
και να πηγαίνω βόλτα με
το σκυλί μου. Πλέον όμως,
προτιμώ να περνώ πολύτιμο
χρόνο με την κόρη μου, οπότε
οι δραστηριότητες μου είναι
περιορισμένες
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Γενικός Διευθυντής
Στρατηγικού Σχεδιασμού
ο κ. Νίκος Χαραλαμπίδης
H ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο ανακοινώνει τον διορισμό
του κ. Νίκου Χαραλαμπίδη στην θέση του Γενικού
Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού. Ο κ. Χαραλαμπίδης
θα έχει έναν σύνθετο συμβουλευτικό και εκτελεστικό
ρόλο σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης
του ποδοσφαιρικού τμήματος, υλοποίησης του
μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου στρατηγικού
πλάνου της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας του Συλλόγου
μας, καθώς και την εφαρμογή των σωστών διαδικασιών
και πρακτικών της εταιρείας. Ευχόμαστε στον κ.
Χαραλαμπίδη καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Ενίσχυση σε ανθρώπινο
δυναμικό στο
ποδοσφαιρικό τμήμα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
Αθλητικός Επιστήμονας
Θα πλαισιώσει την επιστημονική ομάδα
εκγύμνασης, πρόληψης και αποκατάστασης
τραυματισμών. Διαθέτει εμπειρία από
το χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς έχει
εργαστεί στην ΑΕΛ και στον Ολυμπιακό.
Είναι απόφοιτος του Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου
Αθηνών.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο ενημερώνει ότι έχει
προχωρήσει σε ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού
του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Έχουν
προσληφθεί οι πιο κάτω επαγγελματίες:

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Αναλυτής ποδοσφαίρου
και αγωνιστικής απόδοσης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εργαζόταν από το 2016 στο γυναικείο
ποδοσφαιρικό τμήμα της Manchester City. Την
περίοδο της παρουσίας του η ομάδα έφτασε στα
ημιτελικά του Champions League και κατέκτησε
το FA Cup. Επίσης, σημαντικές επιτυχίες
κατέγραψε και η Ακαδημία του τμήματος. Είναι
απόφοιτος του Manchester Metropolitan University και του Southampton Solent University,
με σπουδές στον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο.

Φυσιοθεραπευτής
Έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο του
ποδοσφαίρου, καθώς στο παρελθόν έχει
εργαστεί για αρκετά χρόνια σε ΑΕΛ και
Ανόρθωση. Είναι απόφοιτος της Εθνικής
Αθλητικής Ακαδημίας Σόφιας και του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
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