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ΠΡΟΚΛΗΣΗ για τον ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΟ

το ιστορικό ρεκόρ μέσου όρου διάθεσης εισιτηρίων!
11003 τη σεζόν 2003-04 / 9624 στη φετινή σεζόν
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ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΥΟ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// Δόξα – OMONOIA ..................................................0-2
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// OMONOIA – Νέα Σαλαμίνα ......................2-0
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΑΕΚ – ΟΜΟΝΟΙΑ ......................................................2-2
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – Απόλλωνας .............................1-0
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// Πάφος FC – OMONOIA ...................................2-1
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// Ανόρθωση – ΟΜΟΝΟΙΑ ...............................0-0

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/11
19:00 //// Δόξα – Νέα Σαλαμίνα
ΣΑΒΒΑΤΟ 02/11
18:00 //// ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ
19:00 //// Εθνικός – ΟΜΟΝΟΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03/11
17:00 //// ΕΝΠ – Απόλλωνας
18:00 //// Ανόρθωση – Ολυμπιακός
ΔΕΥΤΕΡΑ 04/11
19:00 //// ΑΕΛ – Πάφος FC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑΣ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/11
19:00 //// ΑΕΚ – Δόξα
ΣΑΒΒΑΤΟ 09/11
17:00 //// ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΛ
19:00 //// Νέα Σαλαμίνα – Ανόρθωση
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/11
17:00 //// Πάφος FC – ΕΝΠ
18:00 //// Ολυμπιακός – Εθνικός
19:00 //// Απόλλωνας – ΑΠΟΕΛ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

5

3-2-0

7-2

11

2

ΟΜΟΝΟΙΑ

6

3-2-1

8-4

11

3

ΑΕΚ

6

2-4-0

12-6

10

4

EΘΝΙΚΟΣ

5

3-1-1

9-9

10

5

AΠΟΕΛ

3

3-0-0

8-2

9

6

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

6

3-0-3

8-10

9

7

ΑΕΛ

6

2-2-2

6-7

8

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ: ΟΜΟΝΟΙΑ – Ολυμπιακός
(Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 19:00)
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ: Εθνικός – ΟΜΟΝΟΙΑ
(Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 20:00)
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΛ
(Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 17:00)
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΕΝΠ – ΟΜΟΝΟΙΑ
(Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 19:00)
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΠΟΕΛ
(Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 19:00)
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – Δόξα
(Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 16:00)
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Νέα Σαλαμίνα – OMONOIA
(Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 19:00)
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΚ
(Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 17:00)
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Απόλλωνας – ΟΜΟΝΟΙΑ
(Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 19:00)
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – Πάφος FC
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – Ανόρθωση
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ: Ολυμπιακός – ΟΜΟΝΟΙΑ
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ: ΟΜΟΝΟΙΑ – Εθνικός
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – ENΠ
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ΣΚΟΡΕΡΣ

8

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

6

2-1-3

7-8

7

1

ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ (ΑΕΚ)

6

9

ΠΑΦΟΣ FC

6

2-1-3

7-10

7

2

ΡΑΓΙΟΣ (ΑΝΟΡΘΩΣΗ)

4

10

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

5

0-3-2

7-10

3

3

ΜΙΓΚΕΛΙΤΟ (ΕΘΝΙΚΟΣ)

4

11

ΕΝΠ

6

1-0-5

9-13

3

4

ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ (ΟΜΟΝΟΙΑ)

3

12

ΔΟΞΑ

6

0-2-4

3-10

2

5

ΚΟΝΕ (ΕΘΝΙΚΟΣ)

3

6

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ
2019-2020

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

Χένινγκ
Μπεργκ

1

23

40

98

Κωνσταντίνος
Παναγή

Φράνσις
Ουζόχο

Φαμπιάνο
Ριμπέιρο

Χαράλαμπος
Κυριακίδης

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

2

3

6

17

Ζοέλ
Περέιρα

Κριστιάν
Μανρίκε

Μίχαελ
Λούφτνερ

Τόμας
Χούμποτσαν

17

22

30

35

Γιαν
Λέσιακς

ΜΕΣΟΙ
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Άνταμ
Λάνγκ

Νικόλας
Παναγιώτου

Ο σημερινός μας αντίπαλος,
Ολυμπιακός, προέρχεται από
εντός έδρας ισοπαλία κόντρα στην
Πάφος FC. Αν και έφτασε κοντά
στην πρώτη του νίκη δέχθηκε
το 1-1 στις καθυστερήσεις και
ανέβηκε στους τρεις βαθμούς σε
πέντε παιχνίδια με απολογισμό
τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες.
Βρίσκεται στην 10η θέση της
βαθμολογίας.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Πάμπος Χριστοδούλου

16

20

21

Βίτορ
Γκόμες

Γιόρντι
Γκόμεθ

Μίκαελ
Ορτέγα

Μαρίνος
Τζιωνής

31

49

70

76

Ιωάννης
Κούσουλος

Φάνος
Κατελάρης

Τιάγκο
Φερέιρα

Χαράλαμπος
Χαραλάμπους

7

11

18

27

Μίκου
Φεντόρ

Έρικ
Μποτεάκ

Χεν
Έζρα

Ματ
Νταρμπισάιαρ

75

77

80

Λοΐζος
Λοΐζου

Δημήτρης
Χριστοφή

Ανδρόνικος
Κακουλλής

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΜΕΣΟΙ

1 Μάριο Κίρεβ

6 Εγιόνγκ Ενόχ

21 Ανδρέας Χατζηγαβριήλ

7 Ροζέριο Σίλβα

91 Πάβολ Μπαϊζα

8 Ραφαέλ Ακόστα

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

10 Γιώργος Οικονομίδης
11 Φαμπρίς Κάι

2 Πάρης Ψάλτης

16 Βινίσιους Φράνκο

3 Σαμπρίνια

18 Τζούνιορ Λάντρι

4 Ουσμπανέ Σιντιμπέ

32 Βαγγέλης Κυριάκου

5 Κίκο

66 Ανδρέας Παχίπης

17 Λουκάς Ανδρέου

77 Χαμπντί Μπιλάλ

27 Ευγένιο Αντωνίου

93 Ντυλάν Ντουβεντρού

28 Κωνσταντίνος Σωτηρίου

Χάρης
Μαυρίας

8

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

31 Νανίσιο Σοάρες

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

50 Στέλιος Ανδρέου

20 Παναγιώτης Ζαχαρίου
26 Τιάγκο Αζουλάου
40 Χρίστος Βενιζέλος
99 Τζόναθαν Αγίτε

FIFA & PRO
TOURNAMENT

ºùòéáëÜ 3 ÁïåíâòÝïù 2019 | 13:00 @
esports.omonoiafc.com.cy

ORGANISER

SUPPORTER
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ΟΜΟΝΟΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-0
ΣΕΖΟΝ 2012-2013

Μια σημαντική νίκη που της έδωσε ώθηση ενόψει
της συνέχειας είχε πετύχει η ΟΜΟΝΟΙΑ κόντρα στον
Ολυμπιακό στις 3 Δεκεμβρίου 2012. Οι «πράσινοι»
είχαν προβεί σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία περίπου
δύο μήνες προηγουμένως, με τον Τόνι Σαβέφσκι να
αναλαμβάνει την ομάδα. Το «τριφύλλι» είχε αρχίσει να
ανακάμπτει μετά το δύσκολο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα
και ήθελε δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο τοπικό ντέρμπι
για να βελτιώσει τη θέση της στην βαθμολογία.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο χωρίς πολλές
φάσεις και ολοκληρώθηκε ισόπαλο χωρίς τέρματα.
Η ομάδα μας μπήκε αποφασισμένη στο δεύτερο μέρος
και άνοιξε σχετικά νωρίς το σκορ με όμορφο διαγώνιο
σουτ του Φρέντι στο 49’. Ο Αγκολέζος με δεύτερο
προσωπικό γκολ από το σημείο του πέναλτι στο 65’,
χάρισε μια πολύ σημαντική νίκη από βαθμολογικής
άποψης.
ΟΜΟΝΟΙΑ: Λεβίτα, Κυριάκου, Ντανιέλσον,
Αντράντε, Σκαραμοτσίνο, Σοάρες, Λεάντρο,
Σκέμπρι (68’ Μαργκάσα), Χριστοφή (78’ Ασσίς),
Εφραίμ (90’ Χαραλάμπους), Φρέντι.
Συνολικά ΟΜΟΝΟΙΑ και Ολυμπιακός
μονομάχησαν 50 φορές με το «τριφύλλι»
ως γηπεδούχο, που υπερέχει με διαφορά.
Η ομάδα μας μετρά 37 νίκες έναντι 2 των
«μαυροπρασίνων», ενώ 11 παιχνίδια
ολοκληρώθηκαν ισόπαλα.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΛΕΠΤΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

///////////////////////////////

Μίχαελ Λούφτνερ................540’
Γιαν Λέτσιακς.......................540’
Άνταμ Λάνγκ..........................540’
Γιόρντι Γκόμεθ.....................540’
Τιάγκο Φερέιρα....................540’
Ματ Νταρμπισάιαρ...............496’
Φράνσις Ουζόχο..................450’
Χάρης Μαυρίας.....................450’
Χεν Έζρα.................................402’
Ιωάννης Κούσουλος...........271’
Έρικ Μποτεάκ.......................262’
Bίτορ Γκόμες.........................198’
Δημήτρης Χριστοφή............170’
Μίκου Φεντόρ.......................129’
Φαμπιάνο Ριμπέιρο.............90’
Φάνος Κατελάρης...............90’
Ζοέλ Περέιρα........................90’
Μίκαελ Ορτέγα.....................89’
Τόμας Χούμποτσαν..............27’
Μαρίνος Τζιωνής.................20’
Ανδρόνικος Κακουλλής.....19’

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Μίκου Φεντόρ.......................3
Μαρίνος Τζιωνής.................3
Δημήτρης Χριστοφή............3
Τόμας Χούμποτσαν..............2
Χεν Έζρα.................................1
Μίκαελ Ορτέγα.....................1
Βίτορ Γκόμες.........................1
Ιωάννης Κούσουλος...........1
Ανδρόνικος Κακουλλής.....1

Μίχαελ Λούφτνερ................6
Γιαν Λέτσιακς.......................6
Άνταμ Λάνγκ..........................6
Γιόρντι Γκόμεθ.....................6
Ματ Νταρμπισάιαρ...............6
Τιάγκο Φερέιρα....................6
Χεν Έζρα.................................6
Φράνσις Ουζόχο..................5
Xάρης Μαυρίας.....................5
Δημήτρης Χριστοφή............5
Ιωάννης Κούσουλος...........4
Μίκου Φεντόρ.......................4
Bίτορ Γκόμες.........................3
Μαρίνος Τζιωνής.................3
Έρικ Μποτεάκ.......................3
Tόμας Χούμποτσαν..............2
Μίκαελ Ορτέγα.....................2
Ζοέλ Περέιρα........................1
Φάνος Κατελάρης...............1
Ανδρόνικος Κακουλλής.....1
Φαμπιάνο Ριμπέιρο.............1

//////////////////////////////////

//////////////////////////////////

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΑΣΣΙΣΤ

////////////////////////////////

///////////////////////////

Μίχαελ Λούφτνερ................6
Γιαν Λέτσιακς.......................6
Άνταμ Λάνγκ..........................6
Γιόρντι Γκόμεθ.....................6
Τιάγκο Φερέιρα....................6
Ματ Νταρμπισάιαρ...............6
Xεν Έζρα.................................5
Φράνσις Ουζόχο..................5
Χάρης Μαυρίας.....................5
Ιωάννης Κούσουλος...........3
Έρικ Μποτεάκ.......................3
Βίτορ Γκόμες.........................2
Δημήτρης Χριστοφή............2
Μίκου Φεντόρ.......................1
Μίκαελ Ορτέγα.....................1
Ζοέλ Περέιρα........................1
Φάνος Κατελάρης...............1
Φαμπιάνο Ριμπέιρο.............1

Γιόρντι Γκόμεθ...........................2
Τιάγκο Φερέιρα..........................2
Έρικ Μποτεάκ.............................1
Ματ Νταρμπισάιαρ.....................1

ΓΚΟΛ

///////////////////////////

Ματ Νταρμπισάιαρ.....................3
Χάρης Μαυρίας...........................1
Έρικ Μποτεάκ.............................1
Δημήτρης Χριστοφή..................1
Γιόρντι Γκόμεθ...........................1
Tιάγκο Φερέιρα..........................1
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ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

ΧΕΝΙΝΓΚ ΜΠΕΡΓΚ

«Να επιτεθούμε, να σκοράρουμε
και να κερδίσουμε»
Ο Χένινγκ Μπεργκ μίλησε στο Πρόγραμμα Αγώνα
και αναφέρθηκε στο σημερινό παιχνίδι με τον
Ολυμπιακό, το προηγούμενο ντέρμπι απέναντι στην
Ανόρθωση και στη μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας
μας στο πρωτάθλημα.

ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΜΟΥ
ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΚΛΗΡΑ,
ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

Μετά από ένα μήνα αγωνιζόμαστε και πάλι
στην έδρα μας. Πώς περιμένετε το παιχνίδι
με τον Ολυμπιακό;
«Ανυπομονούμε
για το παιχνίδι.
Μέχρι στιγμής το
πρόγραμμα για
εμάς είχε τέσσερα
εκτός έδρας παιχνίδια
και δύο εντός έδρας.
Φυσικά το να αγωνίζεσαι
στην έδρα σου είναι καλό και
περιμένουμε πώς και πώς τον αγώνα».
Διαφορετικού τύπου παιχνίδι σε
σχέση με το ντέρμπι απέναντι στην
Ανόρθωση. Ποια θα είναι τα κλειδιά
για τη νίκη;
«Απέναντι στην Ανόρθωση

πραγματοποιήσαμε μία συμπαγή εμφάνιση. Κόντρα
σε έναν καλό αντίπαλο, είχαμε καλή νοοτροπία,
προσπαθήσαμε να κερδίσουμε τον αγώνα.
Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε. Να
αμυνθούμε καλά, όταν είχαμε την ευκαιρία να
δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να κυκλοφορήσουμε
καλά την μπάλα σε κάποια διαστήματα του αγώνα.
Σε ένα εντός έδρας παιχνίδι τα πράγματα θα είναι
λιγάκι διαφορετικά. Εξαρτάται, φυσικά, από τον
αντίπαλο αν θέλει να αμυνθεί ή να επιτεθεί. Μπορεί
να γίνει ένα ανοιχτό παιχνίδι, μπορεί να γίνει ένα
κλειστό παιχνίδι. Θα δούμε. Η δουλειά μας θα
είναι να επιτεθούμε, να πετύχουμε γκολ και να
σιγουρευτούμε πως θα σκοράρουμε».
Τι κρατάτε από τον αγώνα απέναντι
στην Ανόρθωση; Θετικά ή
αρνητικά...
«Τα περισσότερα πράγματα που
κάναμε ήταν θετικά. Ήμασταν
συμπαγής και δυνατοί. Η
Ανόρθωση είναι ομάδα με φυσικά
προσόντα, που παίζει άμεσο
ποδόσφαιρο και κάνει
πολλές σέντρες
προς την περιοχή.
Αμυνθήκαμε
πολύ καλά, είμαι
ικανοποιημένος
με την
παρουσία του
Φαμπιάνο.
Αγωνίστηκε
μετά από
αρκετό καιρό
και για
πρώτη φορά
μαζί μας.
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Προπονήθηκε για 2-3 μέρες, οπόταν ήταν μία
σημαντική εμφάνιση γι’ αυτόν και για την ομάδα.
Επιθετικά είχαμε κάποιες καλές στιγμές κατά
διαστήματα, όμως κάποτε χρειάζονταν καλύτερες
αποφάσεις. Με λίγη περισσότερη ποιότητα στο
επιθετικό τρίτο θα μπορούσαμε να σκοράρουμε.
Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να βελτιώσουμε
και να δουλέψουμε πάνω του. Η Ανόρθωση δεν
είναι κακή ομάδα, άρχισε καλά τη σεζόν, είναι
σε καλή κατάσταση και πιστεύω πως ήταν ένα
ανταγωνιστικό παιχνίδι, ένα δυνατό παιχνίδι
ανάμεσα σε δύο ομάδες που βρίσκονται σε καλό
επίπεδο».

ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΜΟΥ
ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΚΛΗΡΑ,
ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
Στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα
με την Ανόρθωση δηλώσατε πως μπορούσαμε να
τα πάμε καλύτερα στο επιθετικό τρίτο. Πιστεύετε
πως είναι κάτι που χρειάζεται βελτίωση;
«Πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα. Το
επιθετικό τρίτο είναι σίγουρα ένα από αυτά. Οι
παίκτες μου δουλεύουν πολύ σκληρά, έχουν καλή
συμπεριφορά, προσπαθούν για το καλύτερο και
πιστεύω προοδεύουμε, βελτιωνόμαστε και θεωρώ
πως το ξεκίνημα μας είναι αυτό που προσδοκούσαμε
πριν από την έναρξη της σεζόν. Βρισκόμαστε σε καλό
δρόμο».
Οι βαθμοί που κερδίσαμε ως τώρα συνάδουν με
τις εμφανίσεις της ομάδας μας στις έξι πρώτες
αγωνιστικές;
«Στο ποδόσφαιρο μπορεί κάποτε να παίξεις άσχημα
και να κερδίσεις το παιχνίδι ή να παίξεις πολύ
καλά και να ηττηθείς. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
Συνολικά οι εμφανίσεις μας είναι αρκετά
συμπαγείς. Αμυντικά είμαστε καλοί, επιθετικά σε
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κάποια παιχνίδια ήμασταν καλύτεροι από ότι σε άλλα.
Φυσικά, η κατανόηση και η βελτίωση στο επιθετικό
μας παιχνίδι γίνονται καλύτερα. Είμαι χαρούμενος
με την πρόοδο μας, ειδικά σε αυτό το πρωτάθλημα
και απέναντι στις ομάδες που αγωνιστήκαμε ήδη.
Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, μόνο δύσκολα και
σκληρά. Θεωρώ πως είμαστε εντάξει, έχουμε μία
ήττα και τρεις νίκες που είναι μία καλή αρχή στη
σεζόν».
Αναμένεται και απέναντι στον Ολυμπιακό αρκετός
κόσμος στο γήπεδο. Ποιο είναι το μήνυμα σας;
«Φυσικά ανυπομονούμε για το παιχνίδι. Οι φίλαθλοι
μας είναι εκδηλωτικοί. Μπορείς να τους ακούσεις,
βοηθούν και στηρίζουν την ομάδα και αυτό είναι
πολύ καλό για τους παίκτες που νιώθουν αυτήν τη
στήριξη και αυτήν την ατμόσφαιρα. Ακόμη και αν
αγωνιζόμασταν εκτός έδρας κόντρα στην Ανόρθωση,
μπορούσε να ακούσεις τους δικούς μας φιλάθλους
που ήταν πολύ καλοί. Εντός έδρας θα είναι ακόμη
περισσότεροι. Όταν αγωνιστήκαμε απέναντι στον
Απόλλωνα δημιούργησαν μία πολύ καλή ατμόσφαιρα
και ήταν αυτό ήταν πολύ βοηθητικό για τους παίκτες».
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ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

ΦΑΝΟΣ ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ

«Σοβαρά όπως και στα ντέρμπι,
στόχος μόνο η νίκη»
Ο Φάνος Κατελάρης μίλησε στο Πρόγραμμα Αγώνα
και αναφέρθηκε στο σημερινό παιχνίδι απέναντι
στον Ολυμπιακό, το προηγούμενο ντέρμπι με την
Ανόρθωση, την επιστροφή του στο αρχικό σχήμα
και τη μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας μας.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ
ΟΜΑΔΑ, ΣΤΟΧΟΣ
ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Πώς περιμένεις τον αγώνα απέναντι
στον Ολυμπιακό;
«Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι
όπως όλα τα άλλα. Οπόταν θα
το αντιμετωπίσουμε σοβαρά
όπως και τα υπόλοιπα.
Βλέπουμε παιχνίδι με
παιχνίδι, στοχεύουμε
στους τρεις βαθμούς
και την επιστροφή στις
νίκες».
Διαφορετικού είδους
παιχνίδι σε σχέση με
το ντέρμπι απέναντι
στην Ανόρθωση. Ποια
θα είναι τα κλειδιά για

να έρθει η νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό;
«Όπως έχω δηλώσει και πριν, μπορεί να μην
έχει τον χαρακτήρα του ντέρμπι, όπως είναι
ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Θα το
αντιμετωπίσουμε όσο σοβαρά αντιμετωπίζουμε και
τα ντέρμπι. Αυτό πρέπει να κάνουμε ως ΟΜΟΝΟΙΑ
και πάντα στόχος είναι η νίκη».
Τι κρατάς από το παιχνίδι απέναντι στην
Ανόρθωση;
«Ήταν ένας δύσκολος αγώνας
απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα όπως
είναι η Ανόρθωση, η οποία αγωνιζόταν
στην έδρα της. Ευτυχώς είχαμε τις
απαντήσεις στις δύσκολες στιγμές,
δείξαμε χαρακτήρα και στο τέλος
πήραμε έναν βαθμό».
Πώς ένιωσες που
αγωνίστηκες ξανά σε
επίσημο παιχνίδι μετά
από αρκετό καιρό;
«Είμαι χαρούμενος
για την επιστροφή
μου στην
αγωνιστική δράση.
Είναι θεωρητικά
το ντεμπούτο
μου στη φετινή
σεζόν. Έχω
περάσει αρκετούς
τραυματισμούς
τον τελευταίο

καιρό, προσπαθώ να βρω ξανά τον ευατό μου και να
βοηθήσω την ομάδα όσο γίνεται».
Πώς κρίνεις
την πορεία της
ομάδας σε αυτές
τις πρώτες έξι
αγωνιστικές και
πώς βλέπεις τη
συνέχεια;
«Νομίζω τα
αποτελέσματα
μιλάνε από
μόνα τους. Δεν
χρειάζεται να πω
κάτι περισσότερο.
Είμαστε μία
δυνατή ομάδα, στόχος μας όπως έχουμε πει από την

αρχή της σεζόν είναι η έξοδος στην Ευρώπη, οπόταν
βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι και θα κάνουμε
ταμείο στο τέλος».

ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΓΕΝΝΗΘΕΙ
ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ,
ΞΕΡΩ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΣ

Ποιο το μήνυμα σου στον
κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ενόψει του αγώνα με τον
Ολυμπιακό;
«Ο κόσμος της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όπως πάντα,
είναι συγκλονιστικός!
Επειδή γνωρίζω πολύ
καλά τον κόσμο της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ και έχω
γεννηθεί εδώ, ξέρω ότι
είναι ακόμη περισσότερος
και πιο δυνατός. Γι’ αυτό
τους θέλουμε όλους δίπλα μας».
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που μας
στέλνετε σε κάθε παιχνίδι της ομάδας μας
έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Στιγμές
από την έλευση σας στο γήπεδο, από την
εξέδρα πριν την έναρξη του αγώνα και
κατά τη διάρκειά του. Από τις καφετέρειες,
από το σπίτι σας, τόσο στην Κύπρο, όσο και
εξωτερικό!
Ο κάθε ένας, με τον δικό του τρόπο, στο
πλευρό της ομάδας μας! Τα δημοσίευουμε
όλα στο story του λογαριασμού μας στο
instagram (@OMONOIAfootball), καθώς και
στην ιστοσελίδα (www.omonoiafc.com.cy) της
ομάδας μας για να τα απολαμβάνετε όλοι. Σας
ευχαριστούμε! ΟΜΟΝΟΙΑ Αιώνια!
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φωτορεπορτάζ από τους αγώνες
κόντρα σε Απόλλωνα, Πάφος FC
και Ανόρθωση.
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Έναρξη χορηγικής
συνεργασίας με Ακουστικά
Κέντρα Οικονόμου!
Ακόμη ένας ισχυρός συνεργάτης θα βρίσκεται στο
πλευρό μας καθώς έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με τα
Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου, για χορηγική συνεργασία
που θα καλύψει την αγωνιστική περίοδο 2019-20!
Με τη συμφωνία τα Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου
ενισχύουν την Ακαδημία μας και στέκονται στο πλευρό της
προσπάθεια για να δημιουργήσουμε σωστούς ανθρώπους
στην κοινωνία και καλούς ποδοσφαιριστές.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

«Κρεμάει» τα παπούτσια
στο τέλος της σεζόν ο Λεάντρο!
Πήρε την απόφαση και βάζει τέλος στην πλούσια
ποδοσφαιρική του καριέρα με την ολοκλήρωση της
τρέχουσας σεζόν, σε ηλικία 37 ετών, ο ιδιαίτερα αγαπητός
στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Λεάντρο Μαρκολίνι!
Γεννήθηκε στην πόλη Κορνέλιο της Βραζιλίας στις
19 Μαρτίου 1982. Ο Leo, όπως συνηθίζαμε να τον
αποκαλούμε, αγαπήθηκε όσο λίγοι ποδοσφαιριστές
που αγωνίστηκαν τα τελευταία χρόνια στην ομάδα μας
και πρόσφερε αρκετά για όσο φόρεσε την φανέλα με το
τριφύλλι στο στήθος (2010-2015).
Ήρθε στην ΟΜΟΝΟΙΑ τον Ιανουάριο του 2010 για να
ενισχύσει την προσπάθεια που έκανε η ομάδα μας για
κατάκτηση του πρωταθλήματος. Από τα πρώτα παιχνίδια
έγινε βασικός και αναντικατάστατος βοηθώντας τα μέγιστα
την ΟΜΟΝΟΙΑ να στεφθεί πρωταθλήτρια την περίοδο
2009-2010. Την επόμενη χρονιά είχε πετύχει το γκολ που
έστειλε τον αγώνα Super Cup κόντρα στον Απόλλωνα
στα πέναλτι, με την ομάδα μας να κατακτά εν τέλει τον
τίτλο. Καθιερώθηκε ως βασικό γρανάζι στον χώρο του
κέντρου πετυχαίνοντας κάποια καθοριστικά γκολ μέσα
στη χρονιά, όπως αυτό στο Δασάκι κόντρα στον Εθνικό,
που έδωσε το εισιτήριο για τον τελικό κυπέλλου όπου η
ομάδα στέφθηκε για 13η φορά κυπελλούχος. Ακολούθως
ο Λεάντρο έγινε εκ των αρχηγών της ομάδας τη σεζόν
2011-2012 που έφερε το 14ο κύπελλο. Στον τελευταίο
τίτλο που κατέκτησε η ομάδα μας, το Super Cup του 2012,

είχε ανοίξει το σκορ με όμορφη εκτέλεση φάουλ. Στα πέντε
χρόνια που αγωνίστηκε με την πράσινη φανέλα, εκτός
από τους πέντε τίτλους που πανηγύρισε, ήταν πάντοτε
υπόδειγμα ποδοσφαιριστή και επαγγελματία, τίμησε τη
φανέλα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
Πραγματοποίησε 132 εμφανίσεις, σκοράροντας 17 γκολ.
Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τα τμήματα υποδομής της
Κορίνθιας και το 1999, σε ηλικία 17 ετών, δοκίμασε
την ποδοσφαιρική του τύχη στην Ουγγαρία και την MTK
Βουδαπέστης. Μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις σε τρεις
ομάδες της χώρας, το 2002 έκανε το μεγάλο βήμα με την
μεταγραφή στην Φερεντσβάρος. Αγωνίστηκε επίσης και
στην Ντέμπρετσεν από την οποία ήρθε στην ΟΜΟΝΟΙΑ.
Το 2015 και αφού αποχώρησε από την ομάδα μας
αποφάσισε να επιστρέψει στην Φερεντσβάρος όπου είναι
μέχρι και σήμερα, αποφασίζοντας να κλείσει την καριέρα
του σε αυτή. Το 2004 και αφού είχε συμπληρώσει πέντε
χρόνια στην Ουγγαρία, πήρε την Ουγγρική υπηκοότητα και
αγωνίστηκε τέσσερις φορές την Εθνική U21 και δεκαέξι
φορές με την Εθνική Ανδρών.
Πέραν από το πρωτάθλημα, τα δύο κύπελλα και τα δύο
Super Cup που κατέκτησε με την ΟΜΟΝΟΙΑ, στέφθηκε
έξι φόρες πρωταθλητής Ουγγαρίας και έξι φορές
κυπελλούχος Ουγγαρίας. Το 2012 αγωνίστηκε στους
ομίλους του Champions League με τη φανέλα της
Ντέμπρετσεν.

Τα Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου με την παρουσία τους
βοηθούν άτομα με δυσκολία στην ακοή να ζουν μια
καλύτερη και πιο γεμάτη ζωή. Με τη δική τους επιμονή και
επιστημονική προσέγγιση, η επικοινωνία και η κατανόηση
της ομιλίας είναι ευκολότερη.
"Το να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πελατών μας,
είναι το καθημερινό μας μέλημα. Θέλουμε κάθε μέρα,
να γινόμαστε καλύτεροι, πιο σωστοί, και με αξίες που

δεν χωράνε καμία αμφισβήτηση. Σεβόμαστε και τιμούμε
όλους τους πελάτες μας, απαιτούμε από το προσωπικό μας
να εργάζεται με ηθική και επαγγελματισμό. Παρέχουμε
αξιοπιστία κρατώντας τις υποσχέσεις μας. Το μέλλον
μαζί μας είναι ξεκάθαρο και όλοι όσοι μας εμπιστευτούν
θα ζήσουν ένα απίστευτο ταξίδι καλύτερης ακοής!" είναι
η φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τα Ακουστικά Κέντρα
Οικονόμου!
www.hearingaids.com.cy
Παγκύπριος Αριθμός: +357 77 77 26 27
info@hearingaids.com.cy
Facebook Page: Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου/Economou
Hearing Centers

Έναρξη συνεργασίας με
LONDOU BROS για προώθηση
του brand ROONE ROMAN!
Ενισχύεται η ομάδα συνεργατών μας με την κορυφαία
εταιρεία της Κύπρου σε χονδρική ένδυση και υπόδηση,
LONDOU BROS!
Η συνεργασία με την LONDOU BROS αφορά την
προώθηση του παγκοσμίου φήμης brand ένδυσης,
ROONE ROMAN και θα έχει χρονική διάρκεια τη σεζόν
2019-20.

LONDOU BROS
Ξεκίνησε τις εργασίες της το 1996 και διαθέτει ισχυρή
παρουσία στο χονδρικό εμπόριο με πέραν των 1000
λογαριασμών. Είναι πρωτοπόρος στη διανομή ένδυσης,
υπόδησης και αξεσουάρ. Διαθέτει πολύ μεγάλη γκάμα
προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των
ηλικιών και γούστων. Διανέμει στην αγορά παγκοσμίου
φήμης brands όπως: ROONE ROMAN, SIK SILK,

GIANNI KAVANAGH, 11 DEGREES, THE COUTURE
CLUB, GYM KING, SINNERS, U.S.POLO, ELISABETTA
FRANCHI, JUST CAVALLI, IMPERIAL, PLEASE, DIXIE,
GLAMOROUS ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ.
www.londoubros.com
Facebook Page | Instagram: @LondouBrosCyprus
T: +357 24634986 | F: +357 24660672
info@londoubros.com | sales@londoubros.com

ROONE ROMAN

www.rooneroman.com
Facebook Page | Instagram: @rooneroman
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HIGHLIGHTS
Γεννημένος στο Πλζεν, ο 29χρονος Τσέχος αριστερός μπακ δεν θα
μπορούσε να μην ξεκινούσε την ενασχόλησή του
με το ποδόσφαιρο από την τοπική Βικτόρια.
Εκεί έγινε επαγγελματίας το 2006, σε ηλικία
16 ετών και πανηγύρισε τον πρώτο του
τίτλο, το κύπελλο της σεζόν 2009-2010.
Πέρασε για αρκετά χρόνια από σπουδαίες
Ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Άντερλεχτ
(κατέκτησε το Βελγικό super cup το 2010) και
η Γιανγκ Μπόις, ενώ με τη φανέλα της Ντινάμο
Ζάγκρεμπ κατέκτησε το νταμπλ Κροατίας.
Συμμετείχε στους ομίλους του Europa League με την Άντερλεχτ
και την Γιανγκ Μπόις, ενώ
υπήρξε διεθνής με όλες τις
μικρές Εθνικές ομάδες της
Τσεχίας.
«O κόσμος να
περιμένει ότι θα
δίνω το καλύτερο
που μπορώ για
να δείξω ότι είμαι
ένας σωστός
παίκτης για την ΟΜΟΝΟΙΑ»
ανέφερε μεταξύ άλλων στην
πρώτες του δηλώσεις
ως ποδοσφαιριστής της
ομάδας μας.

Η καθηµερινή σου,
βιταµινούχα συνήθεια
για υγεία και ευεξία
#WellnessUnlocked

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Xρονολογία Ομάδα
2006–2011
2010–2011
2011–2017
2013		
2017–2019
2018–2019
2019–		

Βικτόρια Πλζεν		
Άντερλεχτ (δανεισμός)		
Γιανγκ Μπόις		
Βαλερένγκα (δανεισμός)		
Ντινάμο Ζάγκρεμπ		
Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ (δανεισμός)
ΟΜΟΝΟΙΑ		

Συμμετοχές
59
30
124
22
22
29
5

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ONLINE ΣΤΟ:
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Δίπλα στην οικογένεια του
Χρίστου Ζαχαρίου η ΟΜΟΝΟΙΑ!
Η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στην οικογένεια του
Χρίστου Ζαχαρίου, πιστού και αφοσιωμένου οπαδού
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ο Χρίστος, που ήταν το βασικό στήριγμα
της πολυμελούς του οικογένειας, υπέστη καρδιακό
επεισόδιο στις 18 Σεπτεμβρίου και έκτοτε νοσηλεύεται
διασωληνωμένος στην Καρδιολογική Εντατική Μονάδα
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
Δυστυχώς ο Χρίστος παραμένει σε κώμα και το
εγκεφαλογράφημα στο οποίο υποβλήθηκε κατέδειξε ότι
υπέστη εγκεφαλική βλάβη. Η διάρκεια νοσηλείας του
δεν μπορεί να προβλεφθεί και δεν αναμένεται να είναι
σε θέση να εργαστεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η σύζυγός του Έλενα και τα έξι ανήλικα παιδιά τους
ακολουθούν το δικό τους Γολγοθά. Η Έλενα είναι άνεργη
και μοναδικοί οικονομικοί πόροι της οικογένειας είναι
το επίδομα τέκνου και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,
χρήματα που δεν αρκούν για να μεγαλώσουν έξι ανήλικα
παιδιά.
Εδώ είναι που καλείται να δώσει
βοήθειες η οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ!
Δίνουμε στη δημοσιότητα τον τραπεζικό λογαριασμό
της οικογένειας και απευθύνουμε έκκληση σε όσους
μπορούν, να στηρίξουν την οικογένεια του Χρίστου.
Η ανάγκη είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη.

CY 0200 800 301 000000000 214 5567

Astro Bank
Elena Zachariou
Η σύζυγος του Χρίστου, Έλενα, απευθύνει έκκληση για
βοήθεια: «Δεν έχουμε το στήριγμά μας. Δεν ξέρουμε
πότε θα επιστρέψει ο σύζυγός μου πίσω και σε ποια
κατάσταση θα βρίσκεται. Έμεινα ολομόναχη με έξι παιδιά
μέσα σε μία τρώγλη. Τουλάχιστον, ζητώ πιο ανθρώπινες
συνθήκες διαβίωσης για τα παιδιά μου. Όσα σπίτια ή
διαμερίσματα μας έχουν υποδείξει μέχρι σήμερα, τα
ενοίκια είναι από 700 ευρώ και άνω μηνιαίως. Πώς
μπορώ από μόνη μου να αναθρέψω έξι παιδιά που πάνε
σχολείο κι έχουν έξοδα, όταν θα πληρώνω κάθε μήνα
ενοίκιο 700 ευρώ;».
Δίπλα στην οικογένεια του Χρίστου! Δείχνουμε ξανά την
αλληλεγγύη και την ανθρωπιά μας!
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Ο Δήμος Λευκωσίας τίμησε τον παλαίμαχο
ποδοσφαιριστή μας, Φίλιππο Δημητρίου!
Μεγάλη τιμή για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή μας,
Φίλιππο Δημητρίου. Την περασμένη Παρασκευή
(11/10) βραβεύτηκε από τον Δήμο Λευκωσίας για την
προσφορά του στον κυπριακό αθλητισμό!
Σε μία λιτή και πολύ όμορφη εκδήλωση ο Δήμος
τίμησε τον Φίλιππο στο πλαίσιο των ετήσιων
βραβείων αθλητών και Αθλητικών Σωματείων.
Πρόκειται για μία μεγάλη τιμή, αφού μέσα από τέτοιες
ενέργειες αναγνωρίζεται η προσφορά αθλητών που
άφησαν το δικό τους στίγμα στον κυπριακό αθλητισμό!
Ο Φίλιππος Δημητρίου μίλησε στην ιστοσελίδα της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ για τη βράβευση του: «Ήταν μία πολύ
όμορφη εκδήλωση, στην οποία έδωσαν το παρών

τους παλιοί και νέοι αθλητές. Ο Δήμος επιλέγει
κάθε χρόνο 2-3 αθλητές και τους τιμάει ως ένδειξη
αναγνώρισης και σεβασμού για την προσφορά τους.
Φέτος επέλεξαν εμένα και ήταν κάτι που με έκανε
πολύ χαρούμενο. Τέτοιες βραβεύσεις είναι μοναδικές,
αξιόλογες και σε κάνουν να νιώθεις περήφανος».
Ο Φίλιππος 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.
Φόρεσε τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος σε μια
εποχή που η ΟΜΟΝΟΙΑ ήταν απόλυτη κυρίαρχος στο
κυπριακό ποδόσφαιρο.
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θέσει ο οποίος είναι να ανεβάσουμε επίπεδο τα παιδιά.
Ποιο είναι το επίπεδο των εγκαταστάσεων εδώ που
γίνονται οι προπονήσεις;
Οι εγκαταστάσεις σε όλα τα κλιμάκια είναι άριστες.
Θεωρώ ότι έχουμε άφθονο χρόνο στη διάθεσή μας για
να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα σχέδια μας.

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΗ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Η μεθοδολογία προπόνησης στα
κλιμάκια Grassroots της ΟΜΟΝΟΙΑΣ!
Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη μεθοδολογία προπόνησης
στα κλιμάκια Grassroots της Ακαδημίας μας, ώστε να
δημιουργήσουμε σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία
και καλούς ποδοσφαιριστές. Επενδύουμε στην Ακαδημία
μας και προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες
ώστε να έχουμε το προσδοκούμενο αποτέλεσμα.
Επιδιώκουμε πρώτα τα παιδιά να απολαμβάνουν και να
χαίρονται το παιχνίδι και μέσα από αυτή τη διαδικασία να
επιτυγχάνεται η ανάπτυξη και βελτίωσή τους.
Ο υπεύθυνος μεθοδολογίας Grassroots, Χάρης Νικολάου, δίνει
σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο
δουλεύουμε!
Ποιες είναι οι ηλικίες των παιδιών στα κλιμάκια
Grassroots και ποιοι οι στόχοι που προσπαθούμε να
υλοποιήσουμε;
Οι ηλικίες που έχουμε παιδιά είναι γέννημα από το 2014
μέχρι το 2007. Ο στόχος που έχουμε να υλοποιήσουμε
είναι καταρχήν να γνωρίσουν οι γονείς και τα παιδιά την
φιλοσοφία και το πλάνο που έχουμε θέσει σαν Ακαδημία.
Επίσης τα υφιστάμενα παιδιά να πάρουν όλα τα εφόδια
για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην μετέπειτά τους
πορεία.

Πόσα παιδιά διαχειρίζεται ο κάθε προπονητής και
πόσο σημαντικό είναι αυτό το γεγονός στην ατομική
τους βελτίωση;
Θεωρώ ότι τα παιδιά καθορίζουν τον προπονητή, καθώς
ανάλογα με τα παιδιά που έχουμε τόσους προπονητές
μπορούμε να χρειαστούμε. Μας δίνεται η ευχέρεια
από τη Διοίκηση να μας παρέχει όσους προπονητές
θέλουμε. Σημαντικό είναι να βλέπουμε τη λεπτομέρεια,
να μπορούμε να διορθώνουμε το κάθε παιδί ξεχωριστά
και γι’ αυτό παρέχουμε ότι είναι δυνατό από θέμα
ανθρώπινου δυναμικού για να μπορέσουμε να έχουμε
θετικά αποτελέσματα.
Σε αυτές τις ηλικίες, σε ποιου τομείς δίνουμε έμφαση
μέσω τον προπονήσεων;
Η κάθε ηλικία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Για
παράδειγμα στην ομάδα του 2014 δίνουμε ιδιαίτερη
έμφαση στο να αγαπήσουν τα παιδιά το άθλημα του
ποδοσφαίρου. Είναι τα πρώτα τους βήματα και εκεί
πρέπει να δώσουμε την έμφαση. Όλες οι ηλικίες έχουν
διαφορετικά χαρακτηριστικά απλώς εμείς πρέπει να
δημιουργήσουμε ένα θετικά κλίμα το οποίο θα είναι
ιδανικό για να μπορέσουν τα παιδιά με ψυχολογία και
πειθαρχία να αποδώσουν καλύτερα και εμείς από την
πλευρά μας σαν υλοποιήσουμε τον στόχο που έχουμε

Ο προπονητής σε αυτές τις ηλικίες τι άλλο χρειάζεται
να έχει εκτός από το να είναι ικανός ούτως ώστε να
βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωστά;
Πρέπει αν είναι παιδαγωγός πάνω απ’ όλα. Πρέπει να
δώσει τα σωστά μηνύματα, τις σωστές αξίες και ιδανικά
για να μπορέσουμε σε συνεργασία με τους γονείς να
βγάλουμε πρώτα σωστούς ανθρώπους. Από εκεί και
πέρα, ο προπονητής πρέπει να έχει προσωπικότητα και
μεταδοτικότητα. Θεωρώ ότι είναι το Α και το Ω αυτά τα
δύο. Η προσωπικότητα για να μπορεί να εκπέμπει ένα
σεβασμό στα παιδιά και στους γονείς και επίσης να
διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις. Η μεταδοτικότητα
είναι όταν ο προπονητής έχει ένα πλάνο στη διάθεσή του,
να το κάνει, να ξέρει ακριβώς τι ζητούμε, τι θέλουμε και
το τι πρέπει να δώσει στα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να τον
καταλαβαίνουν. Μια φορά τον μήνα συναντιόνται όλοι
οι προπονητές Παγκύπρια για να γίνει μια επεξήγηση
του πλάνου για τον επόμενο μήνα. Εκεί μπορούμε μέσω
συζήτησης να πούμε και τα αρνητικά και θετικά μας, να τα
διορθώσουμε και να τελειοποιήσουμε κάποια πράγματα
και ταυτόχρονα να τα δώσουμε στα παιδιά για να έχουμε

πιο καλό αποτέλεσμα.
Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των
παιδιών και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ;
Ασφαλώς και πρέπει να γνωρίζουν όλα τα παιδιά την
ιστορία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ασφαλώς και πρέπει να έχουν
σεβασμό στο όνομα αυτού του μεγάλου Σωματείου. Από
εκεί και πέρα, μέλημά μας είναι αν δώσουμε τα σωστά
εφόδια στα παιδιά για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν
στο πιο ψηλά επίπεδο.
Πέραν των αγωνιστικών ζητημάτων μέσω των
προπονήσεων, τι άλλη στήριξη παρέχεται στα
κλιμάκια
Grassroots;
Οποιαδήποτε στήριξη που παρέχεται σε μια
επαγγελματική Ακαδημία. Από την στιγμή που μας
παρέχεται οτιδήποτε επαγγελματικό από το Συμβούλιο,
τότε και εμείς με τη σειρά μας ότι χρειαστούν τα παιδιά
θα τους το παρέχουμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε
ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
Προγραμματίζεται κάποια επίσκεψη ποδοσφαιριστών
της πρώτης ομάδας εδώ στις προπονήσεις των παιδιών;
Είμαστε βέβαιοι ότι θα λατρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο
στο μέλλον.
Έχουν προγραμματιστεί κάποιες εκδηλώσεις. Ξέρουμε
ότι η πρώτη ομάδα είναι πάντα δίπλα στην Ακαδημία και
αυτό θέλουμε. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες συναντήσεις
με ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας οι οποίοι θα
συμμετέχουν σε ολόκληρη την προπόνηση αλλά θα
ετοιμάσουμε και άλλες εκπλήξεις τις οποίες
θα λατρέψουν τα παιδιά και θα τις απολαμβάνει
η Ακαδημία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ μαζί με κάποιες
συνεργαζόμενες Ακαδημίες.
Πόσο συμβάλλει στην πρόοδο και ανάπτυξη
των παιδιών να φεύγουν από εδώ με χαμόγελο
και το πιο σημαντικό να απολαμβάνουν την
προπόνηση;
Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα
ιδανικό περιβάλλον το οποίο μαζί με ψυχολογία,
πειθαρχία και σκληρή δουλειά, να μπορέσουν τα
παιδιά να το απολαμβάνουν και να έρχονται με
ένα χαμόγελο αλλά να φεύγουν με δύο.
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JOEL
on the spot!
Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό
σου χρόνο;
Μου αρέσει να παίζω playstation, να
βλέπω ταινίες και να πίνω ice latte.
Τι είδους μουσική παίζει συνήθως στο
αυτοκίνητό σου;
Ηip hop και kizomba.

Υπάρχει κάτι που δεν θα μπορούσες να
ζήσεις χωρίς αυτό;
Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μου που δεν
μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα υπάρχουν
σε αυτή.
Σε ποια πόλη ονειρεύεσαι να ζήσεις;
Εκεί που γεννήθηκα, στο Οπόρτο. Έχει
πολύ καλές συνθήκες ζωής τώρα παρά στο
παρελθόν.

Μαγειρεύεις; Αν ναι τότε ποια είναι η
σπεσιαλιτέ σου;
Ναι αλλά δεν έχω σπεσιαλιτέ. Τα κάνω όλα
πολύ καλά!
Ποιος συμπαίκτης σου κάνει
περισσότερη πλάκα στα αποδυτήρια;
Ίσως ο Γιόρντι και ο Ορτέγκα.

Ένα θετικό χαρακτηριστικό σου;
Είμαι επίμονος και απαιτητικός.

Ποιο είναι το ποδοσφαιρικό σου
είδωλο;
Θα έπρεπε να πω τον Ροναλτίνιο αλλά θα
πω τους Ντάνι Άλβες και Φίλιπ Λαμ επειδή
αγωνίζονται στη θέση μου.

Ποια είναι η φιλοσοφία σου για την
ζωή;
Έμαθα μια
φράση η οποία με
στιγμάτισε:
«Δεν χάνω
ποτέ,
κερδίζω ή
μαθαίνω».

Έχεις κάποιο γούρι;
Δεν έχω κάποιο τυχερό αντικείμενο,
πιστεύω όμως σε μερικές
προκαταλήψεις όπως το να
μπαίνεις πάντα με το δεξί
πόδι στο γήπεδο.

Τι σε φοβίζει περισσότερο;
Ο θάνατος.
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ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ 6ο ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΤΗΣ Η ΟΜΑΔΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ

Σήκωσε τον 16ο τίτλο
στην ιστορία της!

Ακόμη έναν τίτλο πρόσθεσε στο παλμαρέ της η ομάδα
πετόσφαιρας Ανδρών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ! Μετά την
κατάκτηση του τρεμπλ (Σούπερ Καπ, Κύπελλο και
Πρωτάθλημα) στην περσινή σεζόν, οι πετοσφαιριστές
μας άρχισαν και φέτος τη χρονιά με την κατάκτηση
ενός τίτλου. Στις 11 Οκτωβρίου η ΟΜΟΝΟΙΑ κέρδισε

τον Παφιακό με 3-1 σετ (25-22, 20-25, 25-16, 2515) και πανηγύρισε την κατάκτηση του 6ου Σούπερ
Καπ και συνολικά του 16ου τίτλου στην ιστορία της.
Αναλυτικά το «τριφύλλι» έχει πανηγυρίσει τέσσερα
πρωταθλήματα, έξι κύπελλα και έξι Σούπερ Καπ.
Συγχαρητήρια σε όλους!
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Ο προπονητής Γιώργος Ανδρέου σχολιάζει
την παρουσία στο πρωτάθλημα
Την πρώτη της συμμετοχή στο VGL eSports ετοιμάζεται
να πραγματοποιήσει η ΟΜΟΝΟΙΑ! Μετά την ολοκλήρωση
του ρόστερ της ομάδας μας, που αποτελείται από 18
παίκτες, ετοιμαζόμαστε για την παρουσία μας στο
πρωτάθλημα Pro Clubs 11 vs 11 του FIFA στο PS4!
Ο προπονητής Γιώργος Ανδρέου εξήγησε τι είναι το
πρωτάθλημα VGL eSports , μίλησε για τους παίκτες
του, τις καθημερινές προπονήσεις και τους στόχους
που έχουν τεθεί. Επίσης, τόνισε την περηφάνια της
ομάδας eSports που εκπροσωπούν την ΟΜΟΝΟΙΑ στον
«κόσμο» των ηλεκτρονικών παιχνιδιών!
Ποιος είναι ο ρόλος του προπονητή σε μία ομάδα
ηλεκτρονικού παιχνιδιού;
«Είμαι ο προπονητής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο πρωτάθλημα
VGL eSports. Έχω υπό τις οδηγίες μου 18 παίκτες και
είμαι υπεύθυνος για την τακτική που θα ακολουθούμε,
τις προπονήσεις μας και τα ρεπό που θα παίρνει ο κάθε
παίκτης. Όλοι τους είναι εξίσου καλοί και η στελέχωση
της ενδεκάδας θα είναι δύσκολη απόφαση σε κάθε
παιχνίδι. Άρχισα να ασχολούμαι με το VGL από το
2013 (ΦΙΦΑ 2013). Μαζί με ακόμη 4 φίλους είχαμε
δημιουργήσει μία πολύ καλή ομάδα».
Περιέγραψε μας με λίγα λόγια τι είναι τα eSports…
«Τα eSports είναι ηλεκτρονικό παιχνίδι, το οποίο
αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Yπάρχει h
πιθανότητα να το δούμε ακόμη και στους Ολυμπιακούς
Αγώνες στο άμεσο μέλλον. Τα eSports δεν είναι μόνο
ποδόσφαιρο, έχει παιχνίδια στρατηγικής και πολεμικά.
Ακόμη και σε αυτά μπορείς να συμμετάσχεις με την
ομάδα σου».
Η ΟΜΟΝΟΙΑ σε ποιο από τα video games του eSports
θα συμμετάσχει την 1η της χρονιά στον χώρο;
«Στην αρχή θα συμμετάσχουμε στο FIFA 2020».
Τι είναι το VGL;
«Η ονομασία VGL σημαίνει Virtual Gaming Leagues.
Είναι το πρώτο και το μοναδικό ψηφιακό πρωτάθλημα
σε Ελλάδα και Κυπρο για FIFA (ποδόσφαιρο), ΝΒΑ
(καλαθόσφαιρα) και Φόρμουλα 1 (αυτοκίνητα)».
Πότε ξεκινά το πρωτάθλημα του VGL, ποια είναι η
δομή του και τι ιδιαιτερότητες έχει το συγκεκριμένο
πρωτάθλημα;
«Το πρωτάθλημα VGL αρχίζει τον Νοέμβριο και έχουμε
μπροστά μας ένα μήνα για να προετοιμάστουμε όσο
καλύτερα γίνεται. Οι στόχοι μας είναι να κατακτήσουμε

τίτλους γιατί είμαστε η ΟΜΟΝΟΙΑ και θέλουμε να την
κάνουμε περήφανη! Η δομή του πρωταθλήματος είναι
δύο γύρους και αυτός που θα τερματίσει στην πρώτη
θέση θα στεφθεί πρωταθλητής. Υπάρχει και ο θεσμός
του Κυπέλλου, όπου τα παιχνίδια είναι νοκ άουτ μέχρι
και τον τελικό».
Ποιες μέρες θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα eSport
η ΟΜΟΝΟΙΑ;
«Θα αγωνιζόμαστε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη
είτε στις 22:45, είτε στις 23:15. Κάθε παιχνίδι έχει
διαρκεία 15 λεπτά».
Από ποιες πλατφόρμες θα μπορεί ο κόσμος να
ενημερώνεται και να παρακολουθεί τι γίνεται σχετικά
με το συγκεκριμένο τμήμα;
«Ο κόσμος μπορεί να ενημερώνεται ασφαλώς από
την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, από την ιστοσελίδα του VGL, του eSports και τους λογαριασμούς που έχουν στο Instagram.
Επίσης, υπάρχει κανάλι στο YouTube, το οποίο θα
προβάλλει συνεντεύξεις από παίκτες και προπονητές,
καθώς και ζωντανούς αγώνες Κυπέλλου με σχόλιο –
περιγραφή».
Πόσο συχνά και πώς κάνετε προπονήσεις;
«Κάνουμε καθημερινές προπονήσεις, συνήθως τα
βράδια που είναι πιο βολικό για όλους τους παίκτες
μας»
Πόσοι παίκτες απαρτίζουν την ομάδα eSport;
«Μία ομάδα αποτελείται από 18 άτομα».
Μπορείς να μας περιγράψεις μία μέρα ενός
επαγγελματία
gamer;
«Δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητα ενός παίκτη.
Αυτά που έκανε πριν γίνει gamer, θα συνεχίσει να
τα κάνει και τώρα. Υπάρχουν όμως περισσότερες
απαιτήσεις για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους
στόχους που έχουμε θέσει».

