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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

Το επίσημο διαδικτυακό κανάλι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, OFC TV, 
έχει αποκτήσει το δικό του σπίτι! Πλέον λειτουργεί σε 
δική του πλατφόρμα, η οποία είναι συνδεδεμένη στην επί-
σημη ιστοσελίδα.
Η διεύθυνση της νέας πλατφόρμας του OFC TV είναι: 
ofctv.omonoiafc.com.cy

Το OFC TV προσφέρει πλούσιο αποκλειστικό υλικό, υψη-
λού επιπέδου και ποιότητας. Καλύπτει τη δράση της πρώ-
της ομάδας και της ακαδημίας με πλούσια θεματολογία. 
Φιλοξενεί θέματα ρετρό και φιλάθλων, αφιερώματα, συ-
νεντεύξεις και αρκετά άλλα. Στοχεύοντας τη συνεχή ανα-
βάθμιση, το OFC TV επιχειρεί να φέρει τον κόσμο ακόμη 
πιο κοντά στην ομάδα.

Μέσω της νέας πλατφόρμας του OFC TV μπορείτε με απλή 
εγγραφή να παρακολουθείτε το αποκλειστικό υλικό για 
την ομάδα μας, από το δικό σας χώρο και σε οποιαδήποτε 
συσκευή (υπολογιστή, smartphone, tablet, smart TV).

Η εγγραφή στο OFC TV είναι δωρεάν! 

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας 
για συνεχή ανάπτυξη στην επικοινωνίας της ομάδας με 
τον κόσμο της. Η προοπτική του OFC TV είναι πολύ με-
γάλη. Απαραίτητο συστατικό για επιτυχία είναι η δική σας 
συμμετοχή!

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή στήριξη! Καλή θέαση!

Το OFC TV σε δική του πλατφόρμα!  

LIGHTING EXPERTS SINCE 1966

ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ 
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2018-2019

WWW.DIMCO.EU
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I’M NOT JUST ANY TIRE

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

I AM A YOKOHAMA

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Λεωφ. Νίκης 29
1087 Λευκωσία
Τηλ: 22513405

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

ΤΙΜΗ
Πρώην Παλαιά 
Συνεργατική Τίμης
Τίμη, Πάφος
Τηλ: 99992611

Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι  Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ
Γωνία Λεωφ. Ελευθερίας 
& Τριών Ιεραρχών
Κατάστημα 5 & 6 
(έναντι Σκλαβενίτη)
Τηλ: 24661800

DRIVE FOR MORE

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 

10η ΟΜΟΝΟΙΑ – Ανόρθωση ............................................ 1-1 

11η ΑΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ  ...................................................... 2-1

12η Αλκή – ΟΜΟΝΟΙΑ ...................................................... 0-2 

13η ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΠΟΕΛ .................................................. 1-2

14η ΕΝΠ – ΟΜΟΝΟΙΑ ....................................................... 1-1 

15η ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΚ ......................................................1-0

16η Απόλλων - ΟΜΟΝΟΙΑ ............................................... 2-1

17η ΟΜΟΝΟΙΑ – Νέα Σαλαμίνα ....................................... 3-1

18η Πάφος FC - ΟΜΟΝΟΙΑ .............................................. 1-0

19η Ερμής - ΟΜΟΝΟΙΑ ..................................................... 0-2

20η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – Δόξα

21η Αγωνιστική: Ανόρθωση - ΟΜΟΝΟΙΑ

22η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΕΛ

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

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

ΟΜΟΝΟΙΑΣΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΔΥΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

21η Αγωνιστική
Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου, 2019
ΑΠΟΕΛ vs ΑΕΚ (17:00)
ΕΝΠ vs Πάφος FC (18:00)
Αλκή vs Απόλλωνας (19:00)
Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου, 2019
Ανόρθωση vs OMONOIA (16:00)
ΑEΛ vs Νέα Σαλαμίνα (17:00)
Δόξα vs Ερμής (18:00)

22η Αγωνιστική
OMONOIA vs AEΛ 
Πάφος FC vs Δόξα
ΑΕΚ vs ΕΝΠ
Νέα Σαλαμίνα vs Αλκή 
Απόλλωνας vs ΑΠΟΕΛ
Ερμής vs Ανόρθωση 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΠΟΕΛ 19 13-3-3 39-17 42

2 ΑΕΛ 19 13-2-4 32-21 41

3 Απόλλωνας 19 12-4-3 43-15 40

4 ΑΕΚ 19 9-5-5 30-14 32

5 Ανόρθωση 19 8-6-5 23-21 30

6 Νέα Σαλαμίνα 19 9-3-7 25-24 30

7 ΟΜΟΝΟΙΑ 19 8-2-9 21-22 26

8 Δόξα 19 5-3-11 25-35 18

9 ΕΝΠ 19 4-4-11 16-32 16

10 Αλκή 19 4-4-11 17-37 16

11 Πάφος FC 19 5-5-9 20-34 14

12 Ερμής 19 2-3-14 15-34 9

ΣΚΟΡΕΡΣ

1. Μπεράτ Σαντίκ (Δόξα) ................................12

2. Φακούντο Περέιρα (Απόλλωνας) ..............10

3. Νούνο Μοράις (ΑΠΟΕΛ) .............................10

4. Ρουμπέν Χουράδο (ΑΕΛ) ............................8

5. Κίνγκσλεϊ Ονιέγκμπου (Νέα Σαλαμίνα) ....8
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ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Βλαντιμίρ 
Μπόλιεβιτς14
Ανδρέας 
Παχίπης66

Βασίλης 
Παπαφώτης10
Μπέντζαμιν 
Ασαμόα

17

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Λουκάς
Χατζηλουκάς

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ

Γιάννης
Αναστασίου

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Κωνσταντίνος 
Παναγή 1

Τόμας
Μεχίας 25

Αλέξανδρος 
Αντωνίου 61

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Κριστιάν 
Μανρίκε 3

Μίκαελ 
Γκαφούρ 5

Μάρκο
Μότα 7

Λούκας
Βύντρα 26

Γιάννης 
Κούσουλος 31

Φράνιο
Πρέτσε 71

Χριστιάν
Φώτη 73

ΜΕΣΟΙ

Άλεξ
Σοάρες 8

Γιόρντι
Γκόμεθ 16

Αμπντούλ
Ατζαγκούν 20

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Χουανάν 
Εντρένα 11

Κρις
Μόντες 17

Σάσα
Ζίβετς 21

Νταβίντ 
Ραμίρεζ 24

Ματ 
Νταρπισάιαρ 27

Δημήτρης 
Χριστοφή 77

2018-2019

Μαρίνος
Τζιωνής 72

¡éá îá ìáíâÀîåé÷
ôá îÛá ôè÷

ïíÀäá÷ íá÷

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
«ΟΜΑ∆Α»
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ!

* Χρέωση: µόνο €2,03 τον
µήνα (για συνδροµητές CYTA) 

Στείλε ON OMONOIA
στο 7000 και θα λαµβάνεις
µε sms τα νέα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
στο κινητό σου! 

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

ΜΕΣΟΙ

Ο σημερινός μας αντίπαλος 
προέρχεται από εντός έδρας 
ισοπαλία (1-1) απέναντι στη 
Νέα Σαλαμίνα. Βρίσκεται στην 
8η θέση της βαθμολογίας με 
απολογισμό πέντε νίκες, τρεις 
ισοπαλίες και έντεκα ήττες σε 
δεκαεννέα αγώνες. 

1 Αρμίν 
Γρεμσλ 1 Γιώργος 

Λοΐζου78

Ιωάννης 
Ευσταθίου3 Λαμινέ 

Μπα4

Ραζβάν 
Τίνγκου6

Ζοέλ 
Περέιρα2

Λουίς
Κάρλος11 Γιάννης 

Χατζηβασίλης19

Εβγέν
Παβλόβ28Νιλς

Ζατλ21

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Αλφόνσο 
Αρτάμπε22Νεκτάριος 

Αλεξάνδρου20

Χάρης
Μαυρίας 35

Δημήτρης 
Κολοβός 9

Στέφανος 
Μουκτάρης5

Ζίν 
Φερνάντες8

Νελσίνιο55Ζαχαρίας 
Άδωνη35Μπογκντάν 

Μιτρέα29

Ραούλ
Λοέ 23

Φάνος 
Κατελάρης 49

Λοΐζος
Λοϊζου 75

17

Αλμπέρτο
Λόρα 15

Χαράλαμπος
Χαραλάμπους 76

Ανδρόνικος
Κακουλλής 80

Στεφάν
Μπατίν13

Κωνσταντίνος 
Σωτηρίου44
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Σε ένα παιχνίδι με πολλά γκολ και 
θέαμα, η ΟΜΟΝΟΙΑ είχε κερδίσει 
τη Δόξα με 4-2 τη σεζόν 2014-15. 
Διακρίνεται ο Λεάντρο.

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΔΟΞΑ

Υπέρ της ομάδας μας είναι η προϊστορία των εντός 
έδρας αγώνων απέναντι στη Δόξα. Συγκεκριμένα, 
στα 14 παιχνίδια με γηπεδούχο την ΟΜΟΝΟΙΑ για 
το πρωτάθλημα, οι «πράσινοι» μετρούν 10 νίκες, 
3 αναμετρήσεις έληξαν χωρίς νικητή, ενώ η ομάδα 
της Κατωκοπιάς κατάφερε να φύγει νικήτρια 
μόλις μία φορά. Το «τριφύλλι» σκόραρε 47 γκολ 
και δέχθηκε 11. Η ομάδα μας μετρούσε αήττητο 
σερί 15 χρόνων (10 αγώνες) από το 1998 όπου 
αναμετρήθηκε για πρώτη φορά με τη Δόξα, μέχρι και 
το 2013. Έχουν σημειωθεί κάποιες πολύ μεγάλες 
νίκες όπως το 11-3 τη σεζόν 2001-02, το 11-0 τη 
σεζόν 2003-04 και το 6-0 τη σεζόν 2010-11. 

Στιγμιότυπο από τη νίκη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με 3-0 τη σεζόν 
2008-09. Διακρίνεται ο Άντον Ζλόγκαρ.

Ο Νούνος Ασίς σε στιγμιότυπο της 
αναμέτρησης του 2012-13. Η ομάδα 
μας είχε επικρατήσει με 3-0.

Αναλυτικά η προϊστορία: 

1998-99: 1-0 

2000-01: 1-0

2001-02: 11-3

2003-04: 11-0

2007-08: 2-1

2008-09: 2-0

2009-10: 3-0

Φωτογραφία από την αναμέτρηση της σεζόν 2009-
10 όπου η ομάδα μας επικράτησε με 3-0. Φαίνεται ο 
Μιχάλης Κωνσταντίνου.

2010-11: 6-0

2012-13: 3-0

2013-14: 0-0

2014-15: 4-2

2015-16: 1-1

2016-17: 1-1

2017-18: 1-3

www.greecyprus.com

ΥΨΗΛΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
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Γιόρντι Γκόμεθ ................  1531’
Τόμας Μεχίας ..................  1530’
Λουκάς Βύντρα ...............  1440’
Άλεξ Σοάρες ....................  1369’
Φράνιο Πρέτσε ................  1319’
Αλμπέρτο Λόρα ...............  1208’
Νταβίντ Ραμίρεζ ..............  1196’
Mατ Ντάρμπισαϊαρ ..........  1115’
Γιάννης Κούσουλος .......  1050’
Φάνος Κατελάρης ..........  677’
Κρις Μόντες .....................  643’
Σάσα Ζίβετς ......................  554’
Μικάελ Γκαφούρ.............  495’
Κριστιάν Μανρίκε ...........  399’
Μαρινός Τζιωνής ............  312’
Δημήτρης Χριστοφή .......  273’
Δημήτρης Κολοβός ........  264’
Χάρης Μαυρίας ...............  244’
Ραούλ Λοέ ........................  240’
Χουανάν Εντρένα ............  234’
Αμπντούλ Ατζαγκούν .....  219’
Κωνσταντίνος Παναγή ...  178’

Άλεξ Σοάρες .........................  18
Γιόρντι Γκόμεθ .....................  18
Τόμας Μεχίας .......................  17
Νταβίντ Ραμίρεζ ...................  16
Λουκάς Βύντρα ....................  16
Φράνιο Πρέτσε .....................  16
Γιάννης Κούσουλος ............  15
Αλμπέρτο Λόρα ....................  14
Mατ Ντάρμπισαϊαρ ...............  14
Κρις Μόντες ..........................  11
Φάνος Κατελάρης ...............  9
Σάσα Ζίβετς ...........................  9
Μίκαελ Γκαφούρ..................  7
Χουανάν Εντρένα .................  6
Δημήτρης Χριστοφή ............  6
Κρίστιαν Μανρίκε ................  6
Ραούλ Λοέ .............................  6
Δημήτρης Κολοβός .............  5
Μαρίνος Τζιωνής .................  5
Αμπντούλ Ατζαγκούν ..........  4
Χάρης Μαυρίας ....................  4
Κωνσταντίνος Παναγή ........  2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Γιόρντι Γκόμεθ .....................  18
Τόμας Μεχίας .......................  17
Λουκάς Βύντρα ....................  16
Άλεξ Σοάρες .........................  16
Νταβίντ Ραμίρεζ ...................  15
Φράνιο Πρέτσε .....................  14
Αλμπέρτο Λόρα ....................  13
Mατ Ντάρμπισαϊαρ ...............  11
Γιάννης Κούσουλος ............  11
Φάνος Κατελάρης ...............  9
Κρις Μόντες ..........................  7
Μίκαελ Γκαφούρ..................  7
Κριστιάν Μανρίκε ................  5
Σάσα Ζίβετς ...........................  5
Δημήτρης Χριστοφή ............  4
Μαρίνος Τζιωνής .................  3
Αμπντούλ Αντζαγκούν ........  3
Χουανάν Εντρένα .................  2
Κωνσταντίνος Παναγή ........  2
Ραούλ Λοέ .............................  2
Δημήτρης Κολοβός .............  2
Χάρης Μαυρίας ....................  2

ΒΑΣΙΚΟΣ

Χουανάν Εντρένα .................  4
Γιάννης Κούσουλος ............  4
Κρις Μόντες ..........................  4
Σάσα Ζίβετς ...........................  4
Ραούλ Λοέ .............................  4
Ματ Νταρμπισάιαρ ...............  3
Δημήτρης Κολοβός .............  3
Κρίστιαν Μανρίκε ................  2
Φάνος Κατελάρης ...............  2
Άλεξ Σοάρες .........................  2
Δημήτρης Χριστοφή ............  2
Μαρίνος Τζιωνής .................  2
Φράνιο Πρέτσε .....................  2
Χάρης Μαυρίας ....................  2
Αλμπέρτο Λόρα ....................  1
Νταβίντ Ραμίρεζ ...................  1
Αμπντούλ Ατζαγκούν ..........  1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Γιόρντι Γκόμεθ ............... 7
Νταβίντ Ραμίρεζ .............  3
Μαρίνος Τζιωνής ...........  2
Δημήτρης Κολοβός .......  2
Φράνιο Πρέτσε ...............  1
Ματ Ντάρμπισαϊαρ .........  1
Δημήτρης Χριστοφή ......  1
Άλεξ Σοάρες ...................  1
Φάνος Κατελάρης .........  1

ΓΚΟΛ
ΑΣΣΙΣΤ

ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δημήτρης Κολοβός ...........  3
Γιόρντι Γκόμεθ ...................  2
Νταβίντ Ραμίρεζ .................  2
Χάρης Μαυρίας ..................  2
Mατ Ντάρμπισαϊαρ .............  2
Σάσα Ζίβετς .........................  1
Άλεξ Σοάρες .......................  1
Φράνιο Πρέτσε ...................  1

19η
  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
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Ο Χάρης Μαυρίας μίλησε στο περιοδικό 
του αγώνα με τη Δόξα και αναφέρθηκε στο 
σημερινό παιχνίδι, την πίεση που υπάρχει σε 
μία μεγάλη ομάδα όπως η ΟΜΟΝΟΙΑ, αλλά 
και στη δική του παρουσία.

Άλλο ένα κρίσιμο παιχνίδι για την ΟΜΟΝΟΙΑ, με 
περιθώρια για απώλειες να μην υπάρχουν. Πώς το 
προσεγγίζετε; 
«Το παιχνίδι με τη Δόξα είναι παρά πολύ κρίσιμο για 
εμάς. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η νίκη 
είναι μονόδρομος. Από το πρώτο λεπτό του αγώνα 
πρέπει να μπούμε αποφασισμένοι να κερδισουμε το 
παιχνίδι δίχως να αφήσουμε περιθώρια στον 
αντίπαλο».

Πού πιστεύεις ότι κρίνονται τέτοια παιχνίδια; 
«Αυτά τα παιχνίδια κρίνονται στη συγκέντρωση 
και στην αποφασιστικότητα που θα δείξουμε. 
Πρέπει μέσα στο γήπεδο να ακολουθήσουμε 
το πλάνο του προπονητή. Πέρα από αυτό, ο 
καθένας ξεχωριστά πρέπει να δώσει και τη 
ψυχή του».

Η πίεση για νικηφόρα αποτελέσματα πώς 
σας επηρεάζει; 
«Η πίεση είναι καθημερινός παράγοντας ενός 
ποδοσφαιριστή και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με 
αυτό. Όταν βρίσκεσαι σε μια ομάδα όπως η ΟΜΟΝΟΙΑ, 
σε κάθε παιχνίδι πρέπει να διεκδικείς τη νίκη και αυτό 
θα κάνουμε στα υπόλοιπα τρία ματς της κανονικής 
περιόδου».

Πώς σχολιάζεις τη μέχρι στιγμής παρουσία σου; 
«Προσπαθώ σε κάθε αγώνα να δίνω τον καλύτερο 
μου εαυτό και θεωρώ ότι έχω πολλά να δώσω 
ακόμα. Παιχνίδι με παιχνίδι νιώθω καλύτερα».

Έχεις προσαρμοστεί στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ; Πώς σου φαίνεται 

το νέο σου περιβάλλον;
«Προσαρμόστηκα 

κατευθείαν διότι οι 
άνθρωποι της διοίκησης, 
οι συμπαίκτες μου και 

το προπονητικό επιτελείο 
με έκαναν να νιώσω αμέσως 
οικεία. Τα πράγματα είναι πολύ 
οργανωμένα στην ομάδα και είναι 
ένα περιβάλλον κατάλληλο ώστε 
ένας ποδοσφαιριστής να βγάλει 

το 100% των 
δυνατοτήτων 
του».

Ο ΕΛΛΑΔΙΤΗΣ ΑΚΡΑΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ 
ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΔΟΞΑ, ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΕ 

ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΙΑΣ:
«Αποφασισμένοι από το πρώτο 

λεπτό για τη νίκη»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:
«Προσηλωμένοι και αποτελεσματικοί»

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΜΙΛΗΣΕ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΟΞΑ 

Ο Γιάννης Αναστασίου μίλησε στο 
Πρόγραμμα Αγώνα για το παιχνίδι με τη 
Δόξα και τόνισε πως η ομάδα θα αυξήσει 
τις πιθανότητές της για να κερδίσει εάν 
παραμείνει προσηλωμένη στο πλάνο της 
και είναι αποτελεσμτική στην επίθεση. 

Τρεις αγώνες πριν από το φινάλε της πρώτης 
φάσης του πρωταθλήματος η ομάδα υποδέχεται 
τη Δόξα. Πώς περιμένετε το παιχνίδι; 
«Όσο φτάνουμε προς το τέλος της κανονικής 
διάρκειας του πρωταθλήματος, τα πράγματα 
γίνονται πιο δύσκολα και η πίεση αυξάνεται. 
Όμως, μία μεγάλη ομάδα όπως η ΟΜΟΝΟΙΑ 
πρέπει να αντέχει στην πίεση. Θα είναι ένα 
δύσκολο παιχνίδι, όπως τα υπόλοιπα, όμως 
έχουμε την ποιότητα και την εμπειρία για να 
κερδίσουμε τη Δόξα».

Ποια πιστεύετε θα είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά του αγώνα και 
συνήθως τέτοια παιχνίδια 
πού κρίνονται; 
«Πρέπει να είμαστε 
προσηλωμένοι στο πλάνο 
και αποτελεσματικοί 
στις πρώτες ευκαιρίες 
που θα δημιουργηθούν. 
Όταν σκοράρεις νωρίς, τα 
πόδια των ποδοσφαιριστών 
λύνονται και μπορούν να 
διαχειριστούν πολύ πιο 
άνετα το παιχνίδι. Να 
τελειώσουμε τις φάσεις 
που θα φτιάξουμε και 
τότε θα φέρουμε το 

παιχνίδι στον δικό μας ρυθμό. Αν το πετύχουμε αυτό, 
τότε θα αυξήσουμε πάρα πολύ τις πιθανότητές μας για 
να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς».

Πόσο σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα όταν δεν 
βρίσκεται στην καλύτερή της μέρα;
«Είναι πολύ σημαντικό να κερδίζουμε τα παιχνίδια 
όταν βρισκόμαστε σε κακή μέρα. Ήταν σημαντική η 
νίκη μας εν όψει των αγώνων που απομένουν μέχρι το 

τέλος της πρώτης φάσης. Τα παιδιά 
στο παιχνίδι με τον Ερμή είχαν 

διάθεση, έτρεξαν, πάλεψαν, 
όμως η απόδοσή μας δεν 
έφτασε στα επίπεδα που 
όλοι θέλαμε. Επίσης, 
επηρεαστήκαμε πολύ από 
τις δύο αναγκαστικές 
αλλαγές, αλλά ευτυχώς 
σκοράραμε δύο φορές 

και πήραμε αυτό που 
θέλαμε».
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
H παρουσία του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στα 
παιχνίδια με Νέα Σαλαμίνα, Πάφο και Ερμή.
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Φωτορεπορτάζ από τους αγώνες κόντρα σε 
Νέα Σαλαμίνα, Πάφο και Ερμή.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κοινή συναινέσει λύση 
συνεργασίας με Λόπεζ 
και Ενρίκεζ

Δύο ποδοσφαιριστές αποχώρησαν από 
την ομάδα μας την περασμένη εβδομάδα. 
Πρόκειται για τους Ίσμα Λόπεζ και Χόρχε 
Ενρίκεζ, οι οποίοι έλυσαν κοινή συναινέσει 
τη συνεργασίας τους με την ΟΜΟΝΟΙΑ. 
Ευχαριστούμε τους ποδοσφαιριστές 
και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη 
συνέχεια της καριέρας τους.

Λύση συνεργασίας με 
τον κ. Μάριο Καμπανελά

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Εκτελεστικό Διευθυντή 
της εταιρείας κ. Μάριο Καμπανελά ανακοίνωσε την εβδομάδα 
που μας πέρασε η ΟΜΟΝΟΙΑ. Η απόφαση πάρθηκε από κοινού 
ανάμεσα στις δύο πλευρές. 
Ο κ. Καμπανελάς έχει παύσει να ασκεί τις υποχρεώσεις του ως 
ανώτερο διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας και αποχώρησε 
στις 31 Ιανουαρίου. Ευχαριστούμε τον κ. Καμπανελά και του 
ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια.

FONBET MVP του αγώνα 
με τον Ερμή ο Μαρίνος Τζιωνής!
Ο Μαρίνος Τζιωνής αναδείχθηκε ως ο FONBET MVP του 
αγώνα με τον Ερμή, καθώς συγκέντρωσε το 54% των ψήφων 
του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ! Τον ακολούθησαν σε ψήφους οι 
Λουκάς Βύντρα, Γιόρντι Γκόμεθ και Δημήτρης Κολοβός. 



OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 28

20

Στιγμές μιας ζωής μας χάρισε η 
επίσκεψη στο ίδρυμα «Τοξότης»!

Ένα απόγευμα που θα θυμόμαστε για 
πάντα περάσαμε κατά την επίσκεψη στο 
φιλανθρωπικό ίδρυμα «Τοξότης»! Στιγ-
μές μοναδικές, ανεξίτηλες, αυθεντικές 
και ανθρώπινες. Χαρά και ευτυχία μεγα-
λύτερη από κάθε αγωνιστική επιτυχία. 

Μέσα στο ζεστό και οικογενειακό περιβάλλον 
του ιδρύματος, νιώσαμε ξανά τη μεγάλη δύναμη 
και επιρροή που έχει η ΟΜΟΝΟΙΑ στην καθημε-
ρινότητα συνανθρώπων μας και στην Κυπριακή 
κοινωνία. Και είμαστε περήφανοι για αυτό.

Αντιπροσωπεία 
της ομάδας μας 
αποτελούμενη από 
προσωπικό και 
τους ποδοσφαιρι-
στές Φάνο Κατελά-
ρης, Φράνιο Πρέ-
τσε, Χάρη Μαυρία, 
Μίκαελ Γκαφούρ 
και Αλέξανδρο 

Αντωνίου διασκέδασε με τα παιδιά και τα στελέχη 
του «Τοξότης» και δημιούργησαν ισχυρές σχέσεις 
και δεσμούς. Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τα γέλια και 
χαμόγελα που πλημμύριζαν την ατμόσφαιρα, τις 
αγκαλιές σας, τα παιχνίδια και τα τραγούδια, τον 
ύμνο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, τα δωράκια σας; Ήταν υπέρο-
χο απόγευμα. Απολαύσαμε την κάθε στιγμή.

Ο «Τοξότης» είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα 
που έχει ως πρωταρχικό στόχο την προώθηση και 
την εξέλιξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό των 

δυνατοτήτων των ατό-
μων με μαθησιακές 
δυσκολίες. Έχει ιδρυ-
θεί από γονείς που 
βιώνουν καθημερινά 
τα προβλήματα των 
ατόμων με μαθησια-
κές δυσκολίες, αλλά 
και από επαγγελμα-
τίες που αφιέρωσαν 
χρόνια εκμάθησης 

και εκπαίδευσης στο χειρισμό των ατόμων αυτών.

Σας οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα 
αυτά που μας χαρίσατε. Όπως σας είχαμε μεταφέ-
ρει και χθες, η ΟΜΟΝΟΙΑ παραμένει στο πλευρό 
σας για να σας προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια 
και στήριξη. Συνεχίστε το αξιοθαύμαστο έργο που 
επιτελείτε. Κρατήστε το αληθινό χαμόγελο, την αν-
θρωπιά και την αυθεντικότητά σας. Τα χρειάζεται η 
κοινωνία μας!
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16  JORDI 
GÓMEZ

Ο πολύπειρος Ισπανός μέσος αποκτήθηκε το καλοκαίρι και μέχρι στιγμής 

είναι βασικό στέλεχος και πρώτος σκόρερ της ομάδας. Είναι προϊόν της φη-

μισμένης Ακαδημίας της Μπαρτσελόνα «La macia» καθώς από νεαρή ηλι-

κία εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής των «Blaugrana». Αφού πέρασε με 

επιτυχία από όλες της ηλικιακές ομάδες της Μπάρτσα, το 2006 σε ηλικία 20 

ετών, προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα η οποία εκείνη τη χρονιά κατέκτησε το 

Champions League. O μεγάλος ανταγωνισμός που υπήρχε δεν του επέτρε-

ψε να καταγράψει κάποια επίσημη συμμετοχή και τον ώθησε να μετακομίσει 

το 2007 στην άλλη ομάδα της Βαρκελώνης, την Εσπανιόλ. 

Εκεί κατέγραψε τις πρώτες του συμμετοχές στην Primera 

Division πριν πάρει την απόφαση να μετακομίσει το 2008 

στην Αγγλία για λογιαριασμό της Σουόνσι. Ο Γκόμεθ είχε 

μια γεμάτη χρονιά στην Ουαλλική ομάδα υπό τις οδηγίες 

του συμπατριώτη του Ρομπέρτο Μαρτίνεζ. Ένα χρόνο 

αργότερα εξαργύρωσε την καλή του παρουσία με με-

ταγραφή στην Γουίγκαν Αθλέτικ που αγωνιζόταν στην 

Πρέμιερ Λιγκ. Πέρασε τα καλύτερα ποδοσφαιρικά 

χρόνια του στους «Λάτικς» όπου έμεινε μέχρι το 

2014, μετρώντας πάνω από 120 συμμετοχές στο 

κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Παράλληλα 

έγινε αρχηγός της ομάδας και πανηγύρισε μαζί 

της τον θρίαμβο της κατάκτησης του Κυπέλλου 

Αγγλίας το 2013 σε βάρος της Μάντσεστερ 

Σίτι στο Γουέμπλεϊ. Μετά τον υποβιβασμό της 

ομάδας το 2014 πήρε μεταγραφή για την 

Σάντερλαντ και ακολούθως αγωνίστηκε με 

τη μορφή δανεισμού για μικρό διάστημα 

στην Μπλάκμπερν Ρόβερς. Το 2016 πήρε 

την απόφαση να γυρίσει στην αγαπημέ-

νη του Γουίγκαν, βοηθώντας την ομάδα 

στην προσπάθεια που έκανε για άνοδο 

στη δεύτερη κατηγορία. Μετά από περί-

που μια δεκαετία στα Αγγλικά γήπεδα, το 

2017 επέστρεψε στη πατρίδα του για να 

φορέσει τη φανέλα της Ράγιο, του έλειπε 

όμως το πρωταγωνιστικό ποδόσφαιρο και 

οι διακρίσεις, κάτι που τον ώθησε να ενταχθεί 

μερικούς μήνες μετά στη Λέφσκι Σόφιας. Με τη 

Βουλγαρική ομάδα είχε γεμάτη χρονιά σε Ευρώπη και 

εγχώριες διοργανώσεις. «Ως μέσος μου αρέσει να επιτί-

θεμαι, αλλά και να βοηθώ στην ανασταλτική λειτουργία. 

Ο κόσμος να περιμένει από εμένα δουλειά και αφοσίω-

ση, όπως άλλωστε έκανα σε όλες τις ομάδες που έχω 

αγωνιστεί» είχε αναφέρει στις πρώτες του δηλώσεις 

ως ποδοσφαιριστής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
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Επίσκεψη από τον Όμιλο Παλαιμάχων ποδοσφαιριστών 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ πραγματοποιήθηκε στις 23/01 στο “Ηλί-
ας Πούλλος”!

Ιστορικές μορφές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ βρέθηκαν στις αθλητι-
κές εγκαταστάσεις της ομάδας μας, είχαν συνομιλία με τον 
προπονητή, Γιάννη Αναστασίου και τον αθλητικό διευθυ-
ντή, Νεόφυτο Λάρκου και ακολούθως παρακολούθησαν 
την προπόνηση.

Ο κ. Αναστασίου αφού σημείωσε πως οι Παλαίμαχοι πο-
δοσφαιριστές είναι οι άνθρωποι που με τις επιτυχίες τους 
μεγάλωσαν την ομάδα και της χάρισαν ένδοξες στιγμές, 
τους τόνισε πως η ΟΜΟΝΟΙΑ ήταν και παραμένει το σπίτι 
τους. Από την πλευρά τους οι Παλαίμαχοι εξέφρασαν την 
πλήρη υποστήριξή τους στην προσπάθεια που γίνεται και 
υπογράμμισαν ότι παραμένουν πάντοτε στο πλευρό της 
ομάδας μας.

Η σύνδεση του παρελθόντος με το σήμερα και του ρομαντι-
σμού με τον επαγγελματισμό, αποτελεί απαραίτητο συστα-
τικό για να έχει η ομάδα μας την επιτυχημένη πορεία που 
όλοι προσδοκούμε!

Τον Όμιλο Παλαιμάχων εκπροσώπησαν οι Νίκος Χαραλά-
μπους (Πρόεδρος), Τάκης Μαυρής, Φίλιππος Δημητρίου, 
Πέπης Ιακώβου και Κούλλης Ιακώβου.

Επίσκεψη Παλαιμάχων 
στην προπόνηση!
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1981-1987, 
1992-1996
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ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

Το 1981 φόρεσε για πρώτη φορά το τριφύλλι στο 
στήθος και έμελλε να εξελιχθεί σε έναν από τους 
κορυφαίους θρύλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του Κυπριακού 
Ποδοσφαίρου. Μετεγγράφηκε στους «πράσινους» 
από τον Ολυμπιακό Λευκωσίας και αμέσως έγινε 
αναντικατάστατο στέλεχος. Αγωνίστηκε σε 283 παιχνίδια 
και πέτυχε 120 τέρματα. Κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 3 
κύπελλα και 4 ασπίδες. To 1985 αναδείχθηκε πρώτος 
σκόρερ και καλύτερος ποδοσφαιριστής της χρονιάς. Οι 
εντυπωσιακές αυτές επιδόσεις θα μπορούσε να ήταν 
μεγαλύτερες. Ωστόσο, τα σύνορα της Κύπρου ήταν πολύ 
μικρά για να χωρέσουν το ποδοσφαιρικό του άστρο. Το 
1987 έκανε σπουδαία μετεγγραφή για την ΑΕΚ Αθηνών, 
στην οποία μεγαλούργησε για μια πενταετία (1987-92). 
Διετέλεσε αρχηγός του «δικεφάλου» και κατέκτησε 
δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και ένα σούπερ καπ. 
Το 1992, η λατρεία του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ έντυσε 
ξανά τον Σαββίδη στα πράσινα, καθώς με εισφορές 
κατέστη εφικτό να ολοκληρωθεί η επιστροφή του. Είχε 
τεράστια συνεισφορά στις επιτυχίες της δεκαετίας του 
'80, αλλά και στους τίτλους στις αρχές της επόμενης. 
Όταν ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα, 

πρόσφερε τις υπηρεσίες του στην ΟΜΟΝΟΙΑ και 
από άλλα πόστα. Ήταν βοηθός προπονητής του Τόνι 
Σαβέφσκι τη σεζόν 2002-2003, την οποία η ΟΜΟΝΟΙΑ 
κατέκτησε το 19ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Επίσης, 
διετέλεσε προπονητής την αγωνιστική περίοδο 2007-
2008, ενώ αργότερα ήταν για κάποια χρόνια μέλος 
του Τμήματος Σκάουτινγκ της ομάδας. Αγωνιζόταν 
στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση. Η ταχύτητα, ο 
διασκελισμός, η ορμητικότητα και οι αποστάσεις που 
μπορούσε να διανύσει με την μπάλα στα πόδια, ήταν 
τα κύρια χαρακτηριστικά του. Επίσης, «όπλο» του ήταν 
και τα ισχυρά σουτ, η ντρίμπλα, αλλά και οι αστείρευτες 
φυσικές δυνάμεις που του επέτρεπαν να αγωνίζεται σε 
ψηλό επίπεδο μέχρι τα 35 του χρόνια. Δεν ήταν τυχαίος 
ο χαρακτηρισμός: «λιοντάρι των κυπριακών γηπέδων», 
που του δόθηκε από τους φίλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Η 
προσωπικότητά του, εντός και εκτός γηπέδου, ξεχώριζε. 
Πάντοτε σοβαρός, πράος και με ώριμη και συγκροτημένη 
σκέψη, εξέπεμπε σιγουριά και ηρεμία. Του άρεσε να 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να βγαίνει μπροστά σε 
δύσκολες καταστάσεις. Ο Γιώργος Σαββίδης γεννήθηκε 
στις 8/2/1961 στη Λευκωσία.
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we deliver!
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
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Συνεχίζεται η πολύ καλή δουλειά στα 
κλιμάκια Grassroots της Ακαδημίας! 

Συνεχίζουν τις προπονήσεις και την σκληρή 
δουλειά σε πολύ καλό επίπεδο τα κλιμάκια 
grassroots της ΟΜΟΝΟΙΑΣ! 

Η ομάδα μας αυτή τη στιγμή διατηρεί κλιμάκια 
σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Το κλιμάκιο 
Λευκωσίας προπονείται στα γήπεδα futsal του ΘΟΪ 
και στο γήπεδο του ΑΟΛ στη Λακατάμια, το κλιμάκιο 
Λεμεσού πραγματοποιεί τις προπονήσεις του στο 
γήπεδο του Ερμή Πολεμιδιών, ενώ το κλιμάκιο 
Λάρνακας θα προπονείται στο γήπεδο LFC στα 
Λειβάδια. 

Πληροφορίες / εγγραφές: 97 620 210
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ

Με ποιον συμπαίκτη σου κάνεις περισσότερη 
παρέα;
Με τον Γκαφούρ.

Σε ποια ταινία θα ήθελες να σου προσφερόταν 
πρωταγωνιστικός ρόλος;
Avengers. 

Τι είδος μουσική σου αρέσει;
Rap.

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

Τι σου αρέσει περισσότερο στην Κύπρο;
Ο καιρός. 

Ποιος είναι πιο σημαντικός αγώνας που έχεις 
αγωνιστεί;
Το ντεμπούτο μου την Primera Division, Μαγιόρκα vs 
Οσασούνα.

Στην παρέα είσαι συνήθως ομιλητής ή ακροατής;
Ακροατής.

Ποια είναι η φιλοσοφία σου για τη ζωή;
Πειθαρχία και εργασία.

Σε ποια πόλη θα ήθελες να ζεις;
Στο Παρίσι.  

Αν ήσουν σούπερ ήρωας, ποιος θα ήθελες να 
ήσουν;
Ο SonGoku. 

Αν ήσουν ταξιδιώτης στο χρόνο, θα ήθελες να 
ταξιδέψεις στο παρελθόν ή στο μέλλον;
Και στα δύο. 

Ποιον ποδοσφαιριστή θαυμάζεις;
Τον Νγκολό Καντέ.

Τι κάνεις πάντα πριν να μπεις στο γήπεδο;
Προσεύχομαι.

Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο;
Απολαμβάνω τον γιο μου και τη γυναίκα μου.




