τεύχος

Πρόγραμμα

Αγώνα

ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΑΠΟΕΛ

13è áçöîéóôéëÜ 16/12/2018 ªôÀäéï ¡ª¦
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Editorial

Με επιτυχία στέφθηκε
η εκδήλωση για στήριξη

της Ζωής!

Συνεχίζονται οι εισφορές!
Με επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη του αγώνα με
την Ανόρθωση, που είχε ως στόχο τη συγκέντρωση
χρημάτων για υποστήριξη του αγώνα που δίνει η Ζωή και
η οικογένειά της. Από τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε
η ομάδα μας συγκεντρώθηκε ένα σεβαστό χρηματικό
ποσό, το οποίο παραδόθηκε στην οικογένεια της Ζωής.
Πριν από περίπου δύο μήνες μετά από κάποια
συμπτώματα, η νεαρή μαθήτρια επισκέφτηκε ιδιωτική
κλινική, όπου διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. Την
επόμενη μέρα μπήκε στο χειρουργείο για την πρώτη της
επέμβαση και ακολούθησαν και άλλα χειρουργεία. Τα
ημερήσια νοσήλια της Ζωής ανέρχονται στα €1500. Η
16χρονη μαθήτρια βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Όποιος επιθυμεί να προσφέρει οικονομική βοήθεια
μπορεί να το πράξει στον ακόλουθο λογαριασμό της
οικογένειας στην Τράπεζα Κύπρου, που δημιουργήθηκε
κατόπιν εξασφάλισης σχετικής άδειας:

ΙΒΑΝ: CY33 0020 0195 0000 3570 3026 8100

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

ΙΑ

14η Αγωνιστική
Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018
Πάφος FC vs Απόλλωνας (17:00)
ΑΠΟΕΛ vs Ερμής (18:00)
ΑΕΚ vs Νέα Σαλαμίνα (19:00)
Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018
ΑΕΛ vs Ανόρθωση (16:00)
Αλκή vs Δόξα (17:00)
ΕΝΠ vs ΟΜΟΝΟΙΑ (18:00)

1η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – Αλκή................................ 1-0

15η Αγωνιστική
Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2019
ΑΕΛ vs Πάφος FC (17:00)
Ανόρθωση vs Αλκή (18:00)
Δόξα vs ΑΠΟΕΛ (19:00)
Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019
ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΑΕΚ (16:00)
Νέα Σαλαμίνα vs Απόλλωνας (18:00)
Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019
Ερμής vs ΕΝΠ

9η Δόξα – ΟΜΟΝΟΙΑ ..................................................... 1-2

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
10η ΟΜΟΝΟΙΑ – Ανόρθωση............................................. 1-1
11η ΑΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ ....................................................... 2-1
12η Αλκή – ΟΜΟΝΟΙΑ....................................................... 0-2
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

12

9-1-2

22-12

28

2

ΑΠΟΕΛ

12

8-2-2

27-13

26

3

Απόλλωνας

11

8-1-2

29-9

25

4

ΑΕΚ

10

6-1-3

14-7

19

5

Ανόρθωση

12

5-4-3

15-12

19

6

Νέα Σαλαμίνα

12

6-1-5

18-19

19

7

ΟΜΟΝΟΙΑ

12

5-1-6

12-15

16

8

Δόξα

12

4-2-6

18-19

14

9

Πάφος FC

11

3-2-6

10-20

11

10

ΕΝΠ

12

3-1-8

12-25

10

11

Ερμής

12

2-1-9

11-20

7

12

Αλκή

12

2-1-9

6-26

7

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

ΡΣ
ΣΚΟΡΕ
1. Μπεράτ Σαντίκ (Δόξα)............................11
2. Φακούντο Περέιρα (Απόλλωνας)..........10
3. Ρουμπέν Χουράδο (ΑΕΛ)........................7
- Νούνο Μοράις (ΑΠΟΕΛ)..........................7
4. Μούσα Αλ-Τάμαρι (ΑΠΟΕΛ)...................5

4

LIGHTING EXPERTS SINCE 1966

ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019

WWW.DIMCO.EU
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ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ
Κωνσταντίνος
Παναγή

1

Τόμας
Μεχίας

25

Αλέξανδρος
Αντωνίου

5

Αλμπέρτο
Λόρα

61

2018-2019

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Κριστιάν
Μανρίκε

Τζαϊλσον
Αραούχο

3

Μίκαελ
Γκαφούρ

13

Ίσμα
Λόπεζ

18

15 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Γιάννης
Αναστασίου

Λούκας
Βύντρα

26
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Γιάννης
Κούσουλος

31

Φράνιο
Πρέτσε

71

Χριστιάν
Φώτη

73

ΜΕΣΟΙ

Χόρχε
Ενρίκεζ

4
Γιόρντι
Γκόμεθ

Ραούλ
Λοέ

23

Άλεξ
Σοάρες

16

Φάνος
Κατελάρης

8
Κρις
Μόντες

49

Χουάν
Αλμπίν

10

17

Μαρίνος
Τζιωνής

76
6

Χουανάν
Εντρένα

11

Τζαρσίνιο
Αντόνια

Τζόρταν
Γκρίνιτζ

19

Σάσα
Ζίβετς

21

Νταβίντ
Ραμίρεζ

24

Ματ
Νταρπισάιαρ

27

Δημήτρης
Χριστοφή

77

14
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Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
Προέρχεται από εντός έδρας νίκες
σε βάρος του Απόλλωνα και της
Νέας Σαλαμίνας. Βρίσκεται στη
δεύτερη θέση της βαθμολογίας
με 26 βαθμούς, μετρώντας οκτώ
νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες.

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

1 Ράφαελ
Ρόμο

Μπόι
98 Ανδρέας
Παρασκευάς 99 Βάτερμαν

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

2 Εμιλιάνο
Ενσούε

3 Καζού

5 Χεσούς
Ρουέδα

21 Ζίβκο
Μιλάνοβ

29 Πραξιτέλης
30 Γιώργος
Βούρος
Μερκής

11 Νεκτάριος
Αλεξάνδρου
44 Νικόλας
Ιωάννου

50 Καρλάο

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΜΕΣΟΙ
Πάολο
Τραμετσάνι

4 Κωστάκης
Αρτυματάς

6 Σάββας
Γκέντζογλου

8 Λούκας
Σόουζα

17 Γκάγιας
Ζαχίντ

Ντε
19 Τόμας
Βινσέντι

22 Μηνάς
Αντωνίου

23 Μπαουτίστα
26 Νούνο
Κασίνι
Μοράις

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

7 Γιώργος
Εφραίμ

Μούσα
9 Ρέζα
20 Άλεξ
Γκουτζανεζάντ 13 Αλ Τάμαρι
Κωνσταντίνου

37 Λέο
Νατέλ

46 Στάθης
49 Ντελατόρε 77 Νόρμπερτ
Αλωνεύτης
Μπάλογκ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«ΟΜΑ∆Α»

¡éá îá ìáíâÀîåé÷
ôá îÛá ôè÷
ïíÀäá÷ íá÷

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ!
Στείλε ON OMONOIA
στο 7000 και θα λαµβάνεις
µε sms τα νέα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
στο κινητό σου!
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* Χρέωση: µόνο €2,03 τον
µήνα (για συνδροµητές CYTA)
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ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΑΠΟΕΛ
Υπέρ του «τριφυλλιού» δηλώνει η προϊστορία των
«αιώνιων» ντέρμπι με γηπεδούχο την ΟΜΟΝΟΙΑ.
Από το 1953 που πραγματοποιήθηκε ο πρώτος
αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων, η ΟΜΟΝΟΙΑ μετρά
28 νίκες και 24 ήττες, ενώ 20 παιγνίδια έληξαν
ισόπαλα.
Προς την πλευρά του ΑΠΟΕΛ γέρνει η πλάστιγγα
της τελευταίας 15ετίας. Σε σύνολο 31 αγώνων από
το 2000 και έπειτα, η ΟΜΟΝΟΙΑ μετρά 7 νίκες και ο
ΑΠΟΕΛ 16. Άλλα 12 παιγνίδια έληξαν ισόπαλα. Σε
αυτό το χρονικό διάστημα το «τριφύλλι» πέτυχε 34
γκολ και οι «γαλαζοκίτρινοι» 49.

Εικόνα από το παιχνίδι της σεζόν 20002001. Η ΟΜΟΝΟΙΑ είχε επικρατήσει με
3-2 στο τελευταίο λεπτό με γκολ του
Κοντολεύτερου που διακρίνεται πιο πάνω.

Ο Φοφανά ήταν ο σκόρερ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
στην ισοπαλία με 1-1 την περίοδο 2014-15.

Στιγμιότυπο από τον αγώνα της σεζόν 20072008 όπου η ΟΜΟΝΟΙΑ κέρδισε με 2-1.
Διακρίνεται ο Κώστας Καϊάφας.

Ο Λεάντρο είχε σκοράρει ένα πανέμορφο
γκολ στη νίκη της ΟΜΟΝΟΙΑ με 3-0 τη σεζόν
2013-14.

Στιγμιότυπο
από
την
αναμέτρηση της περιόδου
2009-10.
Η
ΟΜΟΝΟΙΑ
κέρδισε με 1-0 και στέφθηκε
πρωταθλήτρια. Διακρίνονται
οι Χριστοφή και Ρενγκίφο.
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ΥΨΗΛΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
9

www.greecyprus.com
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η

ΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΙΣ

ΒΑΣΙΚ

ΟΣ

Γιόρντι Γκόμεθ.....................12
Τόμας Μεχίας.......................11
Άλεξ Σοάρες.........................11
Φράνιο Πρέτσε.....................11
Ίσμα Λόπες............................10
Λουκάς Βύντρα....................10
Νταβίντ Ραμίρεζ...................10
Mατ Ντάρμπισαϊαρ...............7
Αλμπέρτο Λόρα....................7
Κρις Μόντες..........................5
Τζαρσίνιο Αντόνια...............5
Κριστιάν Μανρίκε................5
Γιάννης Κούσουλος............5
Τζαϊλσον................................4
Δημήτρης Χριστοφή............4
Φάνος Κατελάρης...............4
Μίκαελ Γκαφούρ.................3
Χόρχε Ενρίκεζ......................3
Χουανάν Εντρένα.................2
Σάσα Ζίβετς...........................2
Κωνσταντίνος Παναγή........1

Α

ΡΩΜΑ
ΝΑΠΛΗ

ΤΙΚΟΣ

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

ΣΥΜΜΕ

ΣΥΜ
Λ Ε Π ΤΑ

ΤΟΧΕΣ

Άλεξ Σοάρες........................12
Γιόρντι Γκόμεθ....................12
Φράνιο Πρέτσε....................12
Τόμας Μεχίας......................11
Ίσμα Λόπες...........................11
Νταβίντ Ραμίρεζ..................11
Λουκάς Βύντρα...................10
Mατ Ντάρμπισαϊαρ..............10
Γιάννης Κούσουλος...........9
Αλμπέρτο Λόρα...................8
Κρις Μόντες.........................7
Τζαρσίνιο Αντόνια..............7
Χουανάν Εντρένα................6
Τζαϊλσον...............................6
Δημήτρης Χριστοφή...........6
Κρίστιαν Μανρίκε...............6
Φάνος Κατελάρης..............5
Χόρχε Ενρίκεζ.....................5
Σάσα Ζίβετς..........................4
Μίκαελ Γκαφούρ................3
Χουάν Αλμπίν......................2
Τζόρνταν Γκρίνιτς...............1
Κωνσταντίνος Παναγή.......1
Ραούλ Λοέ............................1

ΜΕΤΟΧ

Γιόρντι Γκόμεθ....................1061’
Φράνιο Πρέτσε....................1033’
Τόμας Μεχίας...................... 990’
Άλεξ Σοάρες........................ 937’
Ίσμα Λόπες........................... 925’
Λουκάς Βύντρα................... 900’
Νταβίντ Ραμίρεζ.................. 808’
Mατ Ντάρμπισαϊαρ.............. 755’
Αλμπέρτο Λόρα................... 568’
Γιάννης Κούσουλος........... 510’
Κρις Μόντες......................... 471’
Κριστιάν Μανρίκε............... 399’
Τζαϊλσον Αραούχο.............. 352’
Φάνος Κατελάρης.............. 334’
Τζαρσίνιο Αντόνια.............. 313’
Χόρχε Ενρίκεζ..................... 312’
Δημήτρης Χριστοφή........... 273’
Σάσα Ζίβετς.......................... 271’
Χουανάν Εντρένα................ 234’
Μικάελ Γκαφούρ................ 225’
Κωνσταντίνος Παναγή....... 90’
Χουάν Αλμπίν...................... 43’
Ραούλ Λοέ............................ 31’
Tζόρτναν Γκρίνιτς............... 6’

ΓΚΟΛ

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

10

2
2
1
1
1

ΗΣ

Γιόρντι Γκόμεθ.................... 5
Νταβίντ Ραμίρεζ.................. 2
Φράνιο Πρέτσε.................... 1
Ματ Ντάρμπισαϊαρ.............. 1
Δημήτρης Χριστοφή........... 1
Ίσμα Λόπεζ........................... 1
Άλεξ Σοάρες........................ 1
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ΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
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Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΕΛ, ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ
Πώς βιώνετε το γεγονός ότι η ομάδα είναι αναγκασμένη
να παίζει κάθε παιχνίδι γνωρίζοντας πως τα περιθώρια
για απώλειες είναι ελάχιστα;
Από τη στιγμή που χάθηκαν πολλοί βαθμοί στις πρώτες 11
αγωνιστικές, τα περιθώρια στενεύουν. Αυτό που μπορούμε
να κάνουμε είναι να μπαίνουμε στο γήπεδο και να
προσπαθούμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Προσπαθούμε
σε μεγάλο βαθμό να το πετύχουμε αυτό και όπως είπα είναι
οι στιγμές αυτοσυγκέντρωσης του κάθε παίκτη ατομικά.
Πρέπει σε αυτό το κομμάτι να δουλεύουμε καλύτερα και
να έχουμε καλύτερη επικοινωνία μέσα στο γήπεδο για να
μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Πρέπει μέσα
από τις πολλές επαναλήψεις και τα βίντεο να διορθώσουμε
αυτόν τον τομέα.

Ντέρμπι απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Πώς το προσεγγίζουμε,
ποια είναι η φιλοσοφία μας;
Το προσεγγίζουμε όπως όλα τα παιχνίδια. Θα μπούμε με
το ίδιο πνεύμα, θα προσπαθήσουμε από το πρώτο λεπτό
να δείξουμε την κυριαρχία μας, να παίξουμε γρήγορο
ποδόσφαιρο και να βάλουμε στο παιχνίδι μας τα στοιχεία
πάνω στα οποία δουλεύουμε τις τελευταίες εβδομάδες.
Το σημαντικό είναι να έχουμε διάρκεια. Γενικά, η εικόνα
της ομάδας είναι καλή σε θέματα τακτικής, είμαστε καλά
προετοιμασμένοι, διαβάζουμε καλά τους αντιπάλους
και δεν μας έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα.
Απλά κάποιες φορές λόγω έλλειψης αυτοσυγκέντρωσης
σε κάποιες αποφάσεις που παίρνουμε, δημιουργούμε
προβλήματα στους εαυτούς μας. Είναι κάτι που χρειάζεται
χρόνο, δουλεύουμε πάνω σε αυτό και πιστεύω πως μέρα
με τη μέρα, παιχνίδι με παιχνίδι, θα γινόμαστε καλύτεροι.

Πιστεύετε πως ενδεχόμενη νίκη σε ένα μεγάλο ντέρμπι
θα βοηθήσει την ομάδα ενόψει συνέχειας;
Πάντα κάθε νίκη δίνει ψυχολογία στην ομάδα και κυρίως
όταν αυτή είναι απέναντι στον μεγαλύτερο σου αντίπαλο.
Πιστεύω πως κάθε νίκη βοηθάει την ομάδα ψυχολογικά,
όμως απέναντι στον ΑΠΟΕΛ θα δώσει μεγαλύτερη χαρά
στον κόσμο μας. Νομίζω αυτό το στοιχείο είναι πολύ
σημαντικό να το λάβουμε υπόψη μας.

Ποιο είναι το κλειδί για να κερδίσεις τέτοιου είδους
παιχνίδια;
Το σημαντικό είναι η υπομονή, να εκμεταλλευτούμε
τα λάθη του αντιπάλου, να περιορίσουμε τα δικά μας
και το κυριότερο είναι να μην
παρασυρθούμε από εξωγενείς
παράγοντες. Να μην χάσουμε
την αυτοσυγκέντρωσή μας
στο πλάνο και στον στόχο
μας. Αυτό θα είναι το κλειδί.

Ο ρόλος του κόσμου σε τέτοια παιχνίδια;
Είναι σημαντικό να έχεις τη βοήθεια του κόσμου, αλλά
σημασία έχει πρώτα να είσαι προετοιμασμένος ψυχολογικά.
Ο κόσμος σίγουρα θα σε βοηθήσει, αλλά το πιο σημαντικό

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:
«Συγκεντρωµένοι στον στόχο
και στο πλάνο µας»
είναι να παραμείνεις συγκεντρωμένος στο πλάνο σου. Ο
κόσμος θα κάνει τη δουλειά του, θα στηρίξει την ομάδα,
θα βοηθήσει, αλλά το σημαντικό είναι εμείς να μείνουμε
συγκεντρωμένοι. Αυτός είναι ένας συνδυασμός, όταν
κάποια στιγμή θα δεχθούμε πίεση, τότε θα χρειαστούμε τον
κόσμο να βοηθήσει τα παιδιά και να τα στηρίξει.
12
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Ο ΙΣΠΑΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΕΛ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΩΣ FONBET MVP
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΚΗ

ΓΙΟΡΝΤΙ ΓΚΟΜΕΘ:

«Να δώσουμε περισσότερο από
το 100% για να κερδίσουμε»
Η στοιχηματική εταιρεία FONBET, μέγας χορηγός
της ομάδας μας για τη φετινή περίοδο, βράβευσε
τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή για τον αγώνα
απέναντι στη Αλκή. Πολυτιμότερος, αναδείχθηκε
ο Γιόρντι Γκόμεθ, ο οποίος συγκέντρωσε το 74%
των ψήφων του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ο Ισπανός
μέσος παραχώρησε σύντομες δηλώσεις στο
διαδικτυακό κανάλι της ομάδας μας, OFC TV τόσο
για τη βράβευση του, όσο και για το ντέρμπι απέναντι
στον ΑΠΟΕΛ.
Πώς νιώθεις για το βραβείο του καλύτερου
ποδοσφαιριστή στο παιχνίδι με την Αλκή; «Πρώτα
από όλα το πιο σημαντικό είναι που κερδίσαμε τους
τρεις βαθμούς, μετά την ήττα από την ΑΕΛ στη Λεμεσό.
Προφανώς είμαι ικανοποιημένος με τα δύο γκολ, αλλά
το πιο σημαντικό ήταν ότι η ομάδα πήρε τη νίκη και τώρα
ετοιμαζόμαστε για τον επόμενο αγώνα απέναντι στον
ΑΠΟΕΛ».

φίλαθλούς μας. Οπότε, πρέπει να δώσουμε περισσότερο
από το 100% για να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς».
Πιστεύεις πως μία ενδεχόμενη νίκη θα βοηθήσει
την ομάδα στη συνέχεια; «Δεν κερδίσαμε
κάποια από τις μεγάλες ομάδες του
πρωταθλήματος, αλλά αυτή την
εβδομάδα έχουμε μία πολύ καλή
ευκαιρία να το αλλάξουμε αυτό
απέναντι στο μεγαλύτερό μας αντίπαλο,
τον ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα είναι έτοιμη να
δώσει τον καλύτερό της εαυτό για να
κερδίσει το παιχνίδι και είμαι σίγουρος
πως έχουμε μία καλή ευκαιρία αυτή
την αγωνιστική».

Είσαι ικανοποιημένος με τη μέχρι στιγμής
παρουσία σου στη φετινή σεζόν; «Προσπαθώ
να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε φορά που
αγωνίζομαι και προσπαθώ να βοηθώ την
ομάδα να παίρνει καλά αποτελέσματα.
Αυτό είναι που κάνω και αυτό θα
συνεχίσω να κάνω μέχρι το
τέλος της σεζόν».

Ποιο είναι το μήνυμα σου προς τον
κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ; «Το μήνυμα
μου προς τους φίλαθλούς μας είναι
πάντα το ίδιο, η ομάδα θα δώσει
τον καλύτερό της εαυτό και
τους θέλουμε δίπλα μας για
να πάρουμε τα επιθυμητά
αποτελέσματα».

Ποιο είναι το «κλειδί»
για να κερδίσουμε
το ντέρμπι με τον
ΑΠΟΕΛ; «Προφανώς
γνωρίζουμε πως είναι
καλή ομάδα, όμως
αγωνιζόμαστε στην έδρα
μας και μπροστά στους
13
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η παρουσία του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στα
παιχνίδια απέναντι σε Ανόρθωση, ΑΕΛ και
Αλκή.

14
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Παρακολουθήστε φωτορεπορτάζ από
τους αγώνες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ απέναντι
σε Ανόρθωση, ΑΕΛ και Αλκή.
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Ο ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣ ΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΕΛ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΩΣ
FONBET PLAYER OF THE MONTH ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΛΕΞ ΣΟΑΡΕΣ:

«Να αγωνιστούμε σαν ΟΜΟΝΟΙΑ για να κερδίσουμε»
χαρούμενος για το γεγονός αυτό».

Η στοιχηματική εταιρεία FONBET, μέγας χορηγός της
ομάδας μας για τη φετινή περίοδο, βράβευσε τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή για τον μήνα Νοέμβριο.
Πολυτιμότερος αναδείχθηκε ο Άλεξ Σοάρες, ο οποίος συγκέντρωσε το 40% των ψήφων του κόσμου της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ο Πορτογάλος μέσος παραχώρησε σύντομες δηλώσεις στο διαδικτυακό κανάλι της ομάδας μας,
OFC TV τόσο για τη βράβευση του, όσο και για το ντέρμπι απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.

Ποιο είναι το «κλειδί» για να κερδίσουμε το ντέρμπι
με τον ΑΠΟΕΛ; «Πιστεύω πως πρέπει να είμαστε πολύ
συγκεντρωμένοι γιατί βρίσκονται σε καλύτερη θέση από
εμάς. Πρέπει να κρατήσουμε την μπάλα, να τους εξασκήσουμε πίεση και να αγωνιστούμε σαν ΟΜΟΝΟΙΑ. Πρέπει
να παίξουμε για να τους νικήσουμε».
Πιστεύεις πως μία ενδεχόμενη νίκη θα βοηθήσει την
ομάδα στη συνέχεια; «Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Δεν
είμαστε σε καλή βαθμολογική θέση αυτή τη στιγμή, οπότε
κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Φυσικά, αυτός ο αγώνας
έχει διαφορετική σημασία τόσο για τους φιλάθλους της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όσο και για εμάς. Θα δώσουμε τον καλύτερό
μας εαυτό και ευελπιστώ ότι θα κερδίσουμε».

Πως αισθάνεσαι που ο κόσμος σε ψήφισε ως τον καλύτερο παίκτη του μήνα Νοεμβρίου; Είμαι χαρούμενος
και εκφράζω την εκτίμησή μου σε όλο τον κόσμο που με
ψήφισε. Υπόσχομαι πως θα συνεχίσω τη σκληρή δουλειά
και στα επόμενα παιχνίδια».
Είσαι ανάμεσα στους παίκτες με τον περισσότερο χρόνο
συμμετοχής. Τι σημαίνει αυτή η εμπιστοσύνη σε εσένα;
«Πιστεύω πως είναι η αναγνώριση της σκληρής δουλειάς
που προσπαθώ πάντα να κάνω. Τα υπόλοιπα εναπόκεινται
στους προπονητές μου, με εμπιστεύονται και είμαι πολύ

Ποιο είναι το μήνυμα σου προς τον κόσμο της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ; «Ελάτε στο γήπεδο, ελάτε να μας στηρίξετε, διότι δουλεύουμε πολύ σκληρά και δεν θα σας
απογοητεύσουμε».
20
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ΚΥΠΕΛΛΟ | Στις 20 Δεκεμβρίου
η κλήρωση του β’ γύρου
Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τον δεύτερο γύρο του κυπέλλου. Πέραν της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, η οποία προκρίθηκε μετά τη νίκη της 3-0 απέναντι
στον Ονήσιλο, εισιτήριο για την επόμενη φάση εξασφάλισαν
ο Άρης, η Ανόρθωση, η Πάφος και η ΑΕΛ.
Ο πρώτος γύρος θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου με τους ακόλουθους αγώνες:
14:30 | Τάσος Μάρκου: ΕΝΠ – Διγενής Ορόκλινης
17:00 | Μακάρειο: ΠΑΕΕΚ – Νέα Σαλαμίνα (Cytavision)
19:00 | ΓΣΠ: ΑΠΟΕΛ – Αγία Νάπα (Cytavision)
Η ΑΕΚ και ο Απόλλων που συναντήθηκαν στον περσινό
τελικό θα αρχίσουν τις υποχρεώσεις τους από το δεύτερο
γύρο, ενώ χωρίς αγώνα προκρίθηκαν στο Β’ γύρο (τυχερές
της κλήρωσης) ο ΑΣΙΛ Λύσης, η Δόξα, το ΘΟΪ, ο Ερμής, ο
Εθνικός Άχνας και η Καρμιώτισσα.
Οι διαθέσιμες ημερομηνίες για τη δεύτερη φάση του Κυπέλλου Coca – Cola είναι οι ακόλουθες: 2 Ιανουαρίου 2019,
16 Ιανουαρίου 2019, 23 Ιανουαρίου 2019, 30 Ιανουαρίου
2019.
Προημιτελική Φάση: 6 Φεβρουαρίου 2019, 13 Φεβρουαρίου 2019, 20 Φεβρουαρίου 2019, 27 Φεβρουαρίου 2019.
Ημιτελική Φάση: 3 Απριλίου 2019, 17 Απριλίου 2019, 24
Απριλίου 2019.
Τελικός: Τετάρτη 22/05/2019.
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Μ
ΠΑΛΑΙ

ΑΧΟΙ

Φιλική νίκη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
επι της Τσέρνο Μόρε Βάρνας
Φιλικό παιχνίδι μεταξύ των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ και της βουλγάρικης
Τσέρνο Μόρε διεξήχθη την περασμένη βδομάδα στο βοηθητικό
γήπεδο του ΓΣΠ, στο πλαίσιο των
εορτασμών για τα 70 χρόνια ζωής
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
Οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» ήταν
καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και
έφτασαν στη φιλική νίκη με 3-2 χάρη στα
δύο τέρματα του Δημήτρη Μάρη και το ένα
του Άντρου Γιατρού. Μάλιστα, η ΟΜΟΝΟΙΑ
θα μπορούσε να πετύχει και τέταρτο τέρμα,
αλλά λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα ο Κώστας Καϊάφας αστόχησε από το σημείο του
πέναλτι.
Αξίζει να σημειωθεί πως στο πρώτο ημίχρονο αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μιλέν
Μπακαρτσίεφ, ο οποίος τιμήθηκε από τον
Όμιλο Παλαιμάχων του «τριφυλλιού».
24

OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 25

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
¦åòÝïäï÷: 1972 -1979
ªùííåôïøÛ÷: 111
¦òöôáõìÜíáôá: 5
ºàðåììá: 1
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δύναμη και το πάθος στις προσωπικές μονομαχίες,
τόσο εναέριες όσο και στο έδαφος. Είχε σπουδαία
αντίληψη στον αγωνιστικό χώρο, ήταν διορατικός και
είχε την ικανότητα να κλείνει τους κενούς χώρους. Σε
καταστάσεις πίεσης, είχε την ικανότητα να διατηρεί
καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Πολλές φορές τέθηκε
αντιμέτωπος με σπουδαίους επιθετικούς της εποχής
και κατάφερνε να βγει νικητής. Προσέφερε ασφάλεια
στα μετόπισθεν. Μετά το τέλος της καριέρας του
παρέμεινε κοντά στο ποδόσφαιρο και διετέλεσε για
15 χρόνια προπονητής στις μικρές Εθνικές ομάδες
της Κύπρου. Επίσης, αποτέλεσε εκ των ιδρυτών του
Ομίλου παλαιμάχων ποδοσφαιριστών Λευκωσίας,
τον οποίο υπηρετεί από το πόστο του Προέδρου.
Ακόμη, κατέχει θέση Αναπληρωτή Προέδρου
και στο Διοικητικό Συμβούλιο των παλαίμαχων
ποδοσφαιριστών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Γεννήθηκε στις
28/9/1951.

Συνέδεσε το όνομα του με τη «χρυσή» εποχή της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όπου ο ένας τίτλος διαδεχόταν τον
άλλον. Πήρε μεταγραφή στο «τριφύλλι» από τον ΑΣΙΛ
Λύσης το 1972 και αγωνίστηκε ανελλιπώς μέχρι
το 1979. Κατέγραψε 111 συμμετοχές, πανηγύρισε
πέντε συνεχόμενα πρωταθλήματα και ένα κύπελλο.
Ήταν από τους στυλοβάτες της αμυντικής γραμμής
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στις περισσότερες από τις κορυφαίες
στιγμές της δεκαετίας του ‘70: Στην πρώτη συμμετοχή
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο δεύτερο
νταμπλ του 1973-74, στα άλλα δύο συνεχόμενα
πρωταθλήματα που ακολούθησαν (1974-75, 197576), αλλά και στο πρωτάθλημα με το ρεκόρ βαθμών
της σεζόν 1976-77.Έμαθε τα «μυστικά» της θέσης
δίπλα σε έναν πολύ σπουδαίο συμπαίκτη του, τον
Ρουμάνο κεντρικό αμυντικό Μιχαήλ Μοκάνο, ο
οποίος του πρόσφερε πολύτιμες βοήθειες στην αρχή
της θητείας του στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Διακρινόταν για τη
26
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

we deliver!
22 377 377
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ΑΚΑΔΗ

ΜΙΑ

Ντεμπούτο για Λοΐζο Λοΐζου,
3 συμμετοχή για τον Μαρίνο Τζιωνή
η

Το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ πραγματοποίησε στο
παιχνίδι κυπέλλου με τον Ονήσιλο
ο 15χρονος ακραίος επιθετικός,
Λοΐζος Λοΐζου, ενώ την 3η του
συμμετοχή κατέγραψε ο 17χρονος
μέσος, Μαρίνος Τζιωνής. Πρόκειται
για διεθνείς ποδοσφαιριστές της
Ακαδημίας Ποδοσφαίρου.

Υπάρχουν και αρκετοί άλλοι ταλαντούχοι
ποδοσφαιριστές
στην
Ακαδημία
με
σπουδαία προοπτική για το μέλλον, οι οποίοι
παρακολουθούνται στενά και θα πάρουν τις
ευκαιρίες τους στο μέλλον. Κάποιοι έχουν
συμμετάσχει σε προπονήσεις της πρώτης ομάδας.
Υπενθυμίζουμε πως πρόσφατα έχει δημιουργηθεί
το ELITE GROUP, στο οποίο προπονούνται μαζί
ποδοσφαιριστές των αγωνιστικών ομάδων U15
μέχρι U19. Μέσα από τις καθημερινές προπονήσεις
με την ομάδα της ηλικιακής τους κατηγορίας,
οι ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας καλούνται
να κερδίζουν θέση στο ELITE GROUP. Με τη
συμμετοχή τους στο ELITE GROUP απολαμβάνουν
υψηλού επιπέδου υποστήριξη (αγωνιστική, ιατρική,
επιστημονική κτλ), ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη
δυνατή ανέλιξή τους.
Ο Φάνος Κατελάρης είναι ο παλαιότερος
ποδοσφαιριστής της Ακαδημίας μας που
αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα, καθώς κατέγραψε
63 συμμετοχές.

Επιπλέον, για πρώτη φορά στην
αποστολή για αγώνα της πρώτης ομάδας
συμπεριλήφθηκε χθες ο 16χρονος διεθνής
μέσος, Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Μαζί του στην
αποστολή ήταν ο 17χρονος διεθνής Χρίστιαν
Φώτη, που μετρά ήδη τρεις συμμετοχές, όπως
και ο 19χρονος τερματοφύλακας, Αλέξανδρος
Αντωνίου, ο οποίος είχε κάνει πέρσι το ντεμπούτο
του.
Όλοι οι πιο πάνω ποδοσφαιριστές έχουν υπογράψει
επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΟΜΟΝΟΙΑ.
28
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Επικεφαλής του τμήματος εκγύμνασης
ο κ. Λεωνίδας Παπαδάκης
Η ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο ανακοίνωσε
την πρόσληψη του αθλητικού επιστήμονα,
Λεωνίδα Παπαδάκη, στη θέση του
επικεφαλής του τμήματος εκγύμνασης.

(2013-2014), ΠΑΣ Γιάννινα (2012-2013) και
Παναιτωλικό (2010-2012).
Είναι κάτοχος πτυχίου στην Επιστήμη Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού από το Α.Ε.Ι. Αθήνας και
μεταπτυχιακού διπλώματος στη Μεγιστοποίηση
Αθλητικής Απόδοσης από το Δ.Π. Θράκης.
Επιπλέον κατέχει το δίπλωμα προπονητικής
ΟΥΕΦΑ Α΄, όπως και δίπλωμα προπονητή
φυσικής κατάστασης U.E.F.A Football Fitness
Specialist.

Ο κ. Παπαδάκης είναι 43 χρόνων και διαθέτει
μακρά εμπειρία στο χώρο του ποδοσφαίρου.
Προτού προσληφθεί από την ομάδα μας εργαζόταν
με επιτυχία στον Αστέρα Τρίπολης (20172018). Προηγουμένως δούλεψε επιτυχημένα σε
Πλατανιά (2014-2017, 2008-2010), FC Tavria

Κοινή συναινέσει λύση
συνεργασίας με Άνχελ Γκόμεθ
Η ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο ανακοίνωσε την
κοινή συναινέσει λύση συνεργασίας με τον
κ. Άνχελ Γκόμεθ.
Μαζί με τον κ. Γκόμεθ αποχωρεί και ο

σκάουτερ, Μανέλ Μπεναβέντε.
Ευχόμαστε στον κ. Γκόμεθ και στον κ.
Μπεναβέντε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της
καριέρας τους.
29
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ΓΝΩΡΙ

ΣΤΕ ΤΟ

Ν

Στην παρέα είσαι συνήθως ομιλητής ή ακροατής;
Ομιλητής.

Με ποιους συμπαίκτες σου κάνεις περισσότερη
παρέα;
Με τον Ζίβετς και τον Μότα.

Ποια είναι η φιλοσοφία σου για τη ζωή;
Ζήσε, αγάπησε, γέλασε και δίνε πάντα τον καλύτερό
σου εαυτό.

Εάν σου προσφερόταν πρωταγωνιστικός ρόλος σε
μια γνωστή κινηματογραφική ταινία, σε ποια θα
ήθελες να ήταν;
Ρόμπιν Χουτ.

Σε ποια πόλη θα ήθελες να ζεις;
Ρώμη. Η αγαπημένη μου πόλη.

Τι είδους μουσική σου αρέσει;
Κροατική ποπ μουσική.

Εάν ήσουν σούπερ ήρωας, ποιος θα ήθελες να
ήσουν;
Ζορό.

Εάν ήσουν ζώο, ποιο θα ήθελες να ήσουν;
Λύκος.

Μαγειρεύεις; Αν ναι, ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου;
Όχι καθόλου χαχα. Προτιμώ να τρώω έξω.

Ποια πράγματα σου αρέσουν στην Κύπρο;
Ο καιρός, η θάλασσα και ο καφές.

Τι σκέφτεσαι συνήθως όταν οδηγάς;
Πώς θα περάσω τη μέρα μου.

Ένα πλεονέκτημα σου;
Μου αρέσει να είμαι τέλειος σε ό,τι κάνω.

Τι κάνεις πάντα πριν να μπεις στο γήπεδο;
Ακούω μουσική και συγκεντρώνομαι στο παιχνίδι.

Ένα μειονέκτημά σου;
Είμαι πολύ ντροπαλός.

Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο;
Χαλαρώνω, πίνω καφέ και βλέπω ταινίες.

Ο πιο σημαντικός αγώνας που έχεις αγωνιστεί;
Το ντεμπούτο μου στην Serie A. Τορίνο – Λάτσιο.
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I’M NOT JUST ANY TIRE

I AM A YOKOHAMA
DRIVE FOR MORE

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΛΕΜΕΣΟΣ
Ιαπετού 11Α,
4101 Άγιος Αθανάσιος
Βιομηχανική Ζώνη (Λινόπετρα)
Λεμεσός, Τηλ: 25579844
email: lagrome@cytanet.com.cy

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Λεωφ. Νίκης 29
1087 Λευκωσία
Τηλ: 22513405

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ
Γωνία Λεωφ. Ελευθερίας
& Τριών Ιεραρχών
Κατάστημα 5 & 6
(έναντι Σκλαβενίτη)
Τηλ: 24661800

ΤΙΜΗ
Πρώην Παλαιά
Συνεργατική Τίμης
Τίμη, Πάφος
Τηλ: 99992611

