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Υπεύθυνοι Έκδοσης: Τμήματα Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ ΟΜΟΝΟΙΑ
Πνευματικά Δικαιώματα: © ΟΜΟΝΟΙΑ 
Επικοινωνία: 22 10 48 48 | info@omonoiafc.com.cy
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14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΚ 
(Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 17:00)
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Απόλλωνας – ΟΜΟΝΟΙΑ 
(Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 19:00)
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – Πάφος FC
(Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 19:00)
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – Ανόρθωση
(Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 17:00)
18η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ: Ολυμπιακός – ΟΜΟΝΟΙΑ
(Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 19:00)
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ: ΟΜΟΝΟΙΑ – Εθνικός
( Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 16:00)
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΕΛ  – ΟΜΟΝΟΙΑ
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – ENΠ
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΠΟΕΛ  – ΟΜΟΝΟΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΜΟΝΟΙΑ 13 8-4-1 19-6 28

2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 12 8-3-1 25-8 27

3 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 13 7-2-4 22-13 23

4 ΑΠΟΕΛ 10 6-3-1 17-5 21

5 ΑΕΛ 13 5-4-4 13-13 19

6 ΑΕΚ 13 4-6-3 21-17 18

7 OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 12 3-6-3 20-17 15

8 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 13 4-2-7 12-23 14

9 ΕΘΝΙΚΟΣ 12 3-3-6 14-23 12

10 ΠΑΦΟΣ FC 13 3-3-7 10-19 12

11 ΕΝΠ 13 1-5-7 18-27 8

12 ΔΟΞΑ 13 1-3-9 7-27 6

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΥΟ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΣΚΟΡΕΡΣ
1 ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ (ΑΕΚ) 11

2 ΡΑΓΙΟΣ (ΑΝΟΡΘΩΣΗ) 11

3 ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ (ΟΜΟΝΟΙΑ) 7

4 ΖΕΛΑΓΙΑ (ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ) 6

5 ΑΓΙΤΕ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) 5

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3/1
19:00  ////  Δόξα – ΑΕΛ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/1
17:00  ////  ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:00  ////  Απόλλωνας - ΟΜΟΝΟΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/1
17:00  ////  ΑΠΟΕΛ – ΕΝΠ 
19:00  ////  Νέα Σαλαμίνα - Εθνικός
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/1 
19:00  ////  Πάφος FC – Ανόρθωση 

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10/1
19:00  ////  ΟΜΟΝΟΙΑ  - Πάφος FC
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/1                                                                   
17:00  ////  ΑΕΛ - Νέα Σαλαμίνα 
19:00  ////  Εθνικός - ΑΕΚ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/1
16:00  ////  Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 
18:00  ////  Ολυμπιακός - Απόλλωνας
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/1
19:00  ////  ΕΝΠ – Δόξα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑΣ

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
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – Ολυμπιακός...........................1-1
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ////// Εθνικός – ΟΜΟΝΟΙΑ.........................................1-2
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΛ .....................................................1-0
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΕΝΠ – ΟΜΟΝΟΙΑ .................................................0-2
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΠΟΕΛ .........................................0-0
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – Δόξα ..............................................2-0
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// Νέα Σαλαμίνα – OMONOIA ..................0-3

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OMONOIA A5 AD .pdf   1   26/08/2019   1:37 PM



OMONOIA  | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 41 76

ΟΜΟΝΟΙΑ

www.omonoiawallet.com

√ Τραπεζικός λογαριασμός!
√ Ηλεκτρονικό πορτοφόλι!

√ Στέλνεις & λαμβάνεις χρήματα!
√ Ανάληψη από ATM! 
√ Σχέδιο ανταμοιβής!

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ2019-2020

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Κωνσταντίνος
Παναγή

1
Φράνσις 
Ουζόχο

23
Φαμπιάνο
Ριμπέιρο

40
Χαράλαμπος 
Κυριακίδης

98

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Ζοέλ
Περέιρα

2
Κριστιάν 
Μανρίκε

3
Μίχαελ 
Λούφτνερ

6
Τόμας 
Χούμποτσαν

15

Άνταμ
Λάνγκ

22

Ιωάννης 
Κούσουλος

31

Νικόλας 
Παναγιώτου

30
Χάρης 
Μαυρίας

35

ΜΕΣΟΙ

Βίτορ 
Γκόμες

8
Γιόρντι 
Γκόμεθ

16
Μίκαελ 
Ορτέγα

20
Μαρίνος 
Τζιωνής

21

Φάνος 
Κατελάρης

49
Τιάγκο 
Φερέιρα

70
Χαράλαμπος 
Χαραλάμπους

76

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Μίκου
Φεντόρ

7
Έρικ
Μποτεάκ

11
Χεν
Έζρα

18
Ματ 
Νταρμπισάιαρ 

27

Λοΐζος
Λοΐζου

75
Δημήτρης 
Χριστοφή

77
Ανδρόνικος 
Κακουλλής 

80

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Χένινγκ
Μπεργκ ΑΕΚ

Η σημερινή μας αντίπαλος, ΑΕΚ, 
προέρχεται από εντός έδρας νίκη 
με 1-0 σε βάρος της Πάφος FC. Το 
αποτέλεσμα αυτό την έφερε στην 
6η θέση με 18 βαθμούς, έχοντας 
απολογισμό τέσσερις νίκες, έξι 
ισοπαλίες και τρεις ήττες στις πρώτες 
δεκατρείς αγωνιστικές. 

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1 Ανδρέας Χριστοδούλου
25 Τόνιο
30 Ιωακείμ Τούμπας

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2 Σιμρανίτ Τάντι
4 Γουίλεμ Τρουγιόλς
5 Ντανιέλ Μοϊσόβ
18 Μικέλ Γκονζάλεζ
19 Θωμάς Ιωάννου
21 Κάρλες Πλάνας
27 Ραούλ Ρουίθ
29 Χρίστος Τρύφωνος

ΜΕΣΟΙ
7 Ματίγια Σπόλιαριτς
13 Έκτορ Χέβελ
14 Ιβάν Φιόλιτς
15 Φακούντο Γκαρσία
20 Κωνσταντίνος Αναστασίου
22 Λουίς Σάστρε
40 Έκτορας Στεφάνου
41 Νάτσο Κάσες
61 Γιώργος Ναούμ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
8 Ακοράν Μπαρέρα
9 Τζόζεφ Φελίμ Κιβενί
10 Ιβάν Τρισκόφσκι
11 Τέτε
23 Φλοριάν Τολεμές
26 Δημήτρης Ράσπας
31 Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
99 Απόστολος Γιάννου

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ηλίας Χαραλάμπους

Γιαν
Λέσιακς 

17
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ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΚ 3-0
ΣΕΖΟΝ 2006-2007

«FLASHBACK»

Νίκη σε βάρος της σημερινής μας αντίπαλου είχε 
πετύχει η ομάδα μας στις 25/11/2006 στο πλαίσιο της 
12ης αγωνιστικής. Το «τριφύλλι» με τον Ρουμάνο 
τεχνικό, Ιοάν Αντόνε, στον πάγκο, στόχευε στην 
κατάκτηση του πρωταθλήματος και ήθελε τη νίκη για να 
συνεχίσει νικηφόρα την προσπάθεια για τον τίτλο. 

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά και απείλησαν δύο φορές 
στα πρώτα λεπτά με τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ να 
αποκρούει. Στο 22’ ο Μοσελίν άνοιξε το σκορ με κοντινό 
πλασέ ύστερα από γύρισμα του Γεωργίου ενώ στο 40’ 
ο Γκροζτανόσκι περνώντας και τον τερματοφύλακα, 
σούταρε στη κενή εστία για το 2-0 που ήταν σκορ 
ημιχρόνου. Η ομάδα μας δεν επαναπαύτηκε και έψαχνε 
το τρίτο τέρμα με τον Μοσελίν να σημαδεύει το δοκάρι 
στο 79’. Τελικά στις καθυστερήσεις ο Μπα ήταν αυτός 
που διαμόρφωσε με πλασέ το τελικό 3-0.  

Το παιχνίδι είχαν ξεκινήσει οι Γιωργαλλίδης, Βέιγκα, 
Κονναφής, Γεωργίου, Μπαλάν, Ντομπρασίνοβιτς, 
Μοσελίν, Μπα, Καϊάφας, Γκροζτανόσκι και Βακουφτσής. 

Υπέρ της ομάδας μας είναι η προϊστορία με 
αντίπαλο την ΑΕΚ, εντός έδρας. Συγκεκριμένα, σε 
31 αγώνες η ΟΜΟΝΟΙΑ μετρά 18 νίκες, 9 ήττες, 
ενώ πέντε αγώνες ολοκληρώθηκαν χωρίς νικητή.
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ΓΚΟΛ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Ματ Νταρμπισάιαρ ....................7
Tιάγκο Φερέιρα .........................3
Έρικ Μποτεάκ.............................3
Μίκαελ Ορτέγα ..........................2
Γιόρντι Γκόμεθ ..........................2
Χάρης Μαυρίας ..........................1
Δημήτρης Χριστοφή .................1

ΑΣΣΙΣΤ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Τιάγκο Φερέιρα .........................5
Γιόρντι Γκόμεθ ..........................4
Έρικ Μποτεάκ.............................3
Bίτορ Γκόμες ..............................1
Ματ Νταρμπισάιαρ ....................1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΛΕΠΤΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Γιαν Λέτσιακς ......................1170’
Άνταμ Λάνγκ .........................1170’
Γιόρντι Γκόμεθ ....................1170’
Τιάγκο Φερέιρα ...................1170’
Μίχαελ Λούφτνερ ...............1160’
Ματ Νταρμπισάιαρ ..............1097’
Χάρης Μαυρίας ....................1080’
Έρικ Μποτεάκ.......................972’
Bίτορ Γκόμες ........................738’
Φαμπιάνο Ριμπέιρο ............720’
Μίκαελ Ορτέγα ....................545’
Φράνσις Ουζόχο .................450’
Χεν Έζρα ................................447’
Ιωάννης Κούσουλος ..........271’
Δημήτρης Χριστοφή ...........181’
Φάνος Κατελάρης...............180’
Μίκου Φεντόρ ......................140’
Τόμας Χούμποτσαν .............131’
Ζοέλ Περέιρα .......................90’
Ανδρόνικος Κακουλλής ....89’
Μαρίνος Τζιωνής ................20’

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
//////////////////////////////////
Μίχαελ Λούφτνερ .....................13
Γιαν Λέτσιακς ............................13
Άνταμ Λάνγκ ...............................13
Γιόρντι Γκόμεθ ..........................13
Ματ Νταρμπισάιαρ ....................13
Τιάγκο Φερέιρα .........................13
Xάρης Μαυρίας ..........................12
Έρικ Μποτεάκ.............................10
Bίτορ Γκόμες ..............................9
Μίκαελ Ορτέγα ..........................8
Φαμπιάνο Ριμπέιρο ..................8
Ανδρόνικος Κακουλλής ..........7
Χεν Έζρα ......................................7
Μίκου Φεντόρ ............................6
Δημήτρης Χριστοφή .................6
Tόμας Χούμποτσαν ...................5
Φράνσις Ουζόχο .......................5
Ιωάννης Κούσουλος ................4
Μαρίνος Τζιωνής ......................3
Φάνος Κατελάρης.....................2
Ζοέλ Περέιρα .............................1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Ανδρόνικος Κακουλλής ....7
Μίκου Φεντόρ ......................5
Τόμας Χούμποτσαν .............4
Δημήτρης Χριστοφή ...........4
Μαρίνος Τζιωνής ................3
Μίκαελ Ορτέγα ....................2
Χεν Έζρα ................................1
Βίτορ Γκόμες ........................1
Ιωάννης Κούσουλος ..........1

ΒΑΣΙΚΟΣ
////////////////////////////////
Μίχαελ Λούφτνερ ...............13
Γιαν Λέτσιακς ......................13
Άνταμ Λάνγκ .........................13
Γιόρντι Γκόμεθ ....................13
Τιάγκο Φερέιρα ...................13
Ματ Νταρμπισάιαρ ..............13
Χάρης Μαυρίας ....................12
Έρικ Μποτεάκ.......................10
Φαμπιάνο Ριμπέιρο ............8
Βίτορ Γκόμες ........................8
Μίκαελ Ορτέγα ....................6
Xεν Έζρα ................................6
Φράνσις Ουζόχο .................5
Ιωάννης Κούσουλος ..........3
Φάνος Κατελάρης...............2
Δημήτρης Χριστοφή ...........2
Τόμας Χούμποτσαν .............1
Μίκου Φεντόρ ......................1
Ζοέλ Περέιρα .......................1
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ΧΕΝΙΝΓΚ ΜΠΕΡΓΚ
«Είμαστε χαρούμενοι με την πρόοδο αλλά 
πρέπει αν συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά»

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΑΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΗΝ ΑΕΚ, ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΟΜΑΔΑ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο κ. Χένινγκ Μπεργκ μίλησε στο Περιοδικό Αγώνα 
και αναφέρθηκε στο σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ, 
την παρουσία της ομάδας στα ντέρμπι και έστειλε το 
δικό του μήνυμα στον κόσμο μας.

Πώς περιμένετε το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ;
«Θα είναι ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι. Ήταν ένα 
δραματικό παιχνίδι την τελευταία φορά που τους 
αντιμετωπίσαμε, μία εκτός έδρας ισοπαλία. Είχαμε 
κάνει ένα καλό αγώνα, έπρεπε να κερδίσουμε, 
αλλά ξαφνικά ήρθε ισοπαλία. Είχαμε τρία πέναλτι 
εναντίων μας και ήταν δύσκολο σε αυτό το παιχνίδι. 
Νομίζω δεν έχουμε κερδίσει κάποιο πέναλτι ως 
τώρα αυτή τη σεζόν. Ανυπομονούμε για το ματς, 
το τελευταίο πριν το καινούργιο έτος. Θέλουμε να 
σιγουρευτούμε πως θα κάνουμε ένα καλό αγώνα 
και να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».
 
Η ομάδα είναι αήττητη στα ντέρμπι τη φετινή 
σεζόν. Πιστεύετε αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στην προετοιμασία για τον αγώνα;
«Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε για κάθε 
αγώνα με τον ίδιο τρόπο και να είμαστε έτοιμοι. 
Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και προσπαθούμε να 
βγάλουμε τον καλύτερο μας εαυτό σε κάθε αγώνα».

Παιχνίδι με παιχνίδι η ομάδα είναι όλο και 
καλύτερη, αλλά έχετε πει πρόσφατα πώς έχει 
ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Σε ποιους 

τομείς χρειάζεται;
«Σίγουρα. Είχαμε 

ένα πολύ καλό 
αποτέλεσμα 

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΣ 

ΕΑΥΤΟ

απέναντι στην Νέα Σαλαμίνα. Σκοράραμε κάποια 
ωραία γκολ, κάναμε καλό επιθετικό παιχνίδι 
αλλά φυσικά μέσα στα ενενήντα λεπτά υπήρχαν 
πράγματα που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και 
πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Είμαστε χαρούμενοι 
με την πρόοδό μας μέχρι τώρα αλλά πρέπει 
αν συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά και να 
δώσουμε συνέχεια στη βελτίωση».

Τι κρατάτε από τον αγώνα με τη Νέα 
Σαλαμίνα;
«Νομίζω πως υπήρχε σωστή νοοτροπία από 
τους παίκτες. Ήταν έτοιμοι, πεινασμένοι, είχαν 
πολλή ενέργεια, κίνητρο. Έτρεξαν πολύ και 
απέδωσαν καλό ποδόσφαιρο. Είχαμε καλούς 
συνδυασμούς, βάλαμε ωραία γκολ και 
ήμασταν επίσης καλοί αμυντικά. Σίγουρα ήταν 
καλό παιχνίδι για εμάς όμως το παιχνίδι 
απέναντι στην ΑΕΚ θα είναι διαφορετικό. 
Είναι μια διαφορετική ομάδα, με 
διαφορετικό τύπο παικτών 
και σχήματος. Ξέρουμε 
πως θα είναι δύσκολος 
αγώνας αλλά ταυτόχρονα 
ανυπομονούμε για αυτόν». 

Μετά το τέλος του 
αγώνα με τη Νέα 
Σαλαμίνα οι φίλαθλοί 
μας φώναξαν το όνομα 

σας και σας αποθέωσαν. Πώς νιώσατε και ποιο 
είναι το μήνυμα σας;
«Αυτό είναι ωραία. Το πιο σημαντικό είναι πως 
βοήθησαν την ομάδα να παίξει καλά και της έδωσαν 
την υποστήριξη που είναι πολύ σημαντική. Δεν 
είχα καταλάβει ότι τραγούδησαν για εμένα, μετά 
από καιρό ίσως καταλαβαίνω τη γλώσσα (γέλια). 
Έκαναν τη διαφορά γιατί έδωσαν κίνητρο και 
αυτοπεποίθηση στους ποδοσφαιριστές, έδωσαν 
αδρεναλίνη και δημιούργησαν ατμόσφαιρα. 
Όταν υπάρχει αυτή η υποστήριξη, ανεβαίνουν οι 
ποδοσφαιριστές».Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΙΝΕΙ 

ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
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Ο Γιόρντι Γκόμεθ μίλησε στο Περιοδικό Αγώνα 
του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Αναφέρθηκε στο σημερινό 
παιχνίδι, τις μέχρι στιγμής εμφανίσεις της ομάδας, 
τη δική του απόδοση και έστειλε το μήνυμά του στον 
κόσμο μας.

Εντός έδρας ντέρμπι απέναντι 
στην ΑΕΚ. Πώς περιμένεις το 
παιχνίδι;
«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. 
Όλοι οι αγώνες είναι δύσκολοι, 
αλλά πιστεύω πως βρισκόμαστε 
σε καλή αγωνιστική κατάσταση. 
Αγωνίζομαστε στην έδρα μας, 
με τον κόσμο μας και όπως 
πάντα θέλουμε να κερδίσουμε το 
παιχνίδι».
Ποια είναι τα κλειδιά, σε αυτού του 
είδους τα παιχνίδια, για να έρθει η 
νίκη;
«Για να κερδίσουμε, πρέπει να 
είμαστε στα καλύτερα μας, γιατί η 

ΑΕΚ είναι καλή ομάδα. Πιστεύω πως αν συνεχίσουμε 
να κάνουμε αυτά που κάνουμε μέχρι τώρα, τότε 
έχουμε μεγάλες πιθανότητες να κερδίσουμε. 
Προφανώς, όπως έχω πει, όλα τα παιχνίδια είναι 
δύσκολα, αλλά μπορούμε να πάρουμε τους τρεις 
βαθμούς».

Η ομάδα είναι αήττητη στα ντέρμπι της 
φετινής σεζόν. Αυτό το στοιχείο 

παίζει σημαντικό ρόλο στην 
προετοιμασία;
«Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. 
Θα αρχίσουμε αυτή την εβδομάδα με 
τα πράγματα στα οποία χρειάζεται 
να δουλέψουμε για να έχουμε 
περισσότερες πιθανότητες να 

κερδίσουμε. Θα πάμε στο παιχνίδι 
με την ίδια νοοτροπία που έχουμε 

μέχρι στιγμής στη σεζόν και 
να προσπαθήσουμε να 

κερδίσουμε τον αγώνα 
από το πρώτο λεπτό».

Παιχνίδι με παιχνίδι 
η ομάδα είναι όλο 

και καλύτερη. 
Γιατί πιστεύεις 

συμβαίνει αυτό;
«Πιστεύω 
πώς το πιο 
σημαντικό είναι 
ότι κερδίζουμε! 
Και όλοι 
βλέπουν την 

ΟΜΟΝΟΙΑ και 
λένε “είναι καλή ομάδα”. Το 
κλειδί είναι πως προσπαθούμε 
να βελτιωνόμαστε σε κάθε 

ΓΙΟΡΝΤΙ ΓΚΟΜΕΘ
«Με την ίδια νοοτροπία 
από το πρώτο λεπτό, για τη νίκη»!

Ο ΙΣΠΑΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ

προπόνηση, σε κάθε παιχνίδι. Προσπαθούμε να 
γίνομαστε καλύτεροι και αν επικεντρωθούμε σε αυτό 
τα αποτελέσματα θα έρθουν και τα αποτελέσματα 
έρχονται μέχρι στιγμής».

Βρίσκεσαι σε πολύ καλή κατάσταση στη φετινή 
σεζόν και δείχνεις να απολαμβάνεις τα παιχνίδια...
«Όταν αγωνίζομαι προσπαθώ να απολαμβάνω το 
παιχνίδι. Προφανώς κερδίζουμε αυτή τη στιγμή, 
σκοράρουμε, όλοι το απολαμβάνουν όταν κερδίζεις 

και όπως έχω πει πρέπει να επικεντρωθούμε στο 
να γίνουμε καλύτεροι κάθε μέρα. Να προσπαθούμε 
να βελτιωνόμαστε γιατί πάντα υπάρχει περιθώριο 
για βελτίωση και όσο επικεντρωνόμαστε σε αυτό τα 
αποτελέσματα θα έρθουν 100%».
Οι εμφανίσεις σου κάνουν τους φιλάθλους μας 
πολύ χαρούμενους. Ποιο είναι το μήνυμα σου;
«Απλά προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό 
για την ομάδα, τον Σύλλογο. Ξέρω πως θέλουν 
να βλέπουν την ομάδα να κερδίζει. Μέχρι στιγμής 
κερδίζουμε, έχουμε καλά αποτελέσματα και είμαι 
χαρούμενος που είναι και αυτοί χαρούμενοι. Το 
μόνο που μπορώ να πω, όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι 
προσπαθούν να γίνονται καλύτεροι, να βελτιώνονται, 
να βελτιώνουμε το παιχνίδι μας και να τους δώσουμε 
καλά αποτελέσματα».
Θα υπάρχει αρκετός κόσμος στο γήπεδο την 
Κυριακή. Τι θες να τους πεις;
«Ελπίζω να μπορέσουμε να γεμίσουμε το γήπεδο. 
Είναι το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, βρισκόμαστε 
σε καλή αγωνιστική κατάσταση και πιστεύω είναι 
η τέλεια στιγμή για να έχουμε μία εντυπωσιακή 
ατμόσφαιρα στο γήπεδο».

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ 
ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΜΑΣ, 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ 
ΠΑΝΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ 
ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ

ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΣΟ 
ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΣΤΕ 
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ
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Η παρουσία 
του κόσμου της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ στα 
παιχνίδια με Δόξα 
και Νέα Σαλαμίνα.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Φωτορεπορτάζ από τις 
νίκες σε βάρος της Δόξας 
και της Νέας Σαλαμίνας.
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Τη μεγαλοψυχία του απέδειξε για άλλη μια φορά ο 
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΑΟΣ με τη συμμετοχή του στη συλλογή 
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τον Κυπριακό 
Ερυθρό Σταυρό – Κλάδο Λευκωσίας! Η ανταπόκριση 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία συμβάλλοντας με τον τρόπο 
αυτό στην προσπάθεια ώστε καμία οικογένεια να μην 
μείνει χωρίς φαγητό τα Χριστούγεννα!

Πριν από την έναρξη του αγώνα με τη Δόξα (08/12), ο 
κόσμος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είχε την ευκαιρία να προσφέρει 

διάφορα προϊόντα τα οποία θα μοιραστούν από τον 
Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό – Κλάδο Λευκωσίας, σε 
συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη. Η δράση μας 
αυτή εμπίπτει στα πλαίσια της εκστρατείας μας για τον 
μήνα Δεκέμβριο ενάντια στη φτώχεια και την πείνα. 

Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας σε όλο τον 
κόσμο για τη συμμετοχή του, αλλά και στον Κυπριακό 
Ερυθρό Σταυρό – Κλάδο Λευκωσίας για την άψογη 
συνεργασία που είχαμε.

Μεγαλόψυχος ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΑΟΣ! 
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η 
προσφορά τροφίμων & ειδών 
πρώτης ανάγκης!

Κρατά ψηλά τον μέσο όρο εισιτηρίων 
ο ΛΑΟΣ, κοντά στο ιστορικό ρεκόρ!
Σε αρκετά ψηλά επίπεδα βρίσκεται ο μέσος όρος 
διάθεσης εισιτηρίων στους φετινούς εντός έδρας 
αγώνες μας στο πρωτάθλημα. Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΑΟΣ στα 
έξι παιχνίδια που δώσαμε στο ΓΣΠ διέθεσε συνολικά 
53702 εισιτήρια, δηλαδή 8950 εισιτήρια ανά αγώνα!

Αναλυτικά
– Νέα Σαλαμίνα: 9053
– Απόλλωνας: 10196
– Ολυμπιακός: 6127
– ΑΕΛ: 7780
– ΑΠΟΕΛ: 14002
- Δόξα: 6544

Πρόκειται αξιοσημείωτη επίδοση η οποία μπορεί να 
γίνει κατά πολύ καλύτερη στη συνέχεια και όσο το 
πρωτάθλημα θα πλησιάζει στα τελικά του στάδια. 
Η παρουσία του κόσμου την τρέχουσα αγωνιστική 
περίοδο είναι εντυπωσιακή σε παλμό, ατμόσφαιρα 
και μαζικότητα και πλησιάζει το άπιαστο ρεκόρ στην 
ιστορία του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, το οποίο κατέχει 
η ΟΜΟΝΟΙΑ από το 2004, με 11.003 εισιτήρια ανά 
παιχνίδι! 

Η πρόκληση είναι εκεί! Μπορούμε να καταρρίψουμε 
αυτό το ιστορικό ρεκόρ; Εμείς λέμε ΝΑΙ!
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Xρονολογία Ομάδα Συμμετοχές Γκολ 
2009 Φριμπουργκουένσε 9 3
2009 Ντοκουέ ντε Καχίας 16 2
2010–2011 Πάφος 13 1
2012 Χιουντάι Ντόλφιν 21 8
2013 Σιανόρτε 19 5
2014 Καμπινένσε 10 -
2014–2015 Οθέλλος  27 10
2015 Λιρς 12 1
2016 Μακάμπι Νετάνια 2 0
2017–2018 UMT Γιουνάιτεντ 15 7
2018–2019 Νέα Σαλαμίνα 41 18
2019– ΟΜΟΝΟΙΑ 12 3

HIGHLIGHTS
Παλιός γνώριμος ο 32χρονος Βραζιλιάνος 
μεσοεπιθετικός καθώς είχε αγωνιστεί 
ξανά στο κυπριακό πρωτάθλημα σε 
Πάφο, Οθέλλο και Νέα Σαλαμίνα. 
Μετρούσε ήδη πάνω 80 συμμετοχές 
και 29 γκολ στο πρωτάθλημά 
μας κάτι που τον βοήθησε να 
εγκλιματιστεί άμεσα και να βοηθά 
ουσιαστικά την ομάδα μας. Στα 
αξιοσημείωτα και η παρουσία 
του σε ένα ανταγωνιστικό 
πρωτάθλημα όπως αυτό του 
Βελγίου με τη φανέλα της 
Λιρς, στην οποία μέτρησε 
12 συμμετοχές, 
πετυχαίνοντας και 
ένα γκολ.  «Όλοι 
οι ποδοσφαιριστές 
που φοράνε 
αυτή την φανέλα 
πιστεύουν στην ομάδα. 
Είναι υποχρέωση όλων μας να 
παίζουμε για τον κόσμο μας και 
για την ΟΜΟΝΟΙΑ» τόνισε σε 
πρόσφατες δηλώσεις του. 

#WellnessUnlocked

Η καθηµερινή σου, 
βιταµινούχα συνήθεια 
για υγεία και ευεξία

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ONLINE ΣΤΟ:

Thiago
Fereira

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 
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Στις 15 Ιανουαρίου ο πρώτος αγώνας 
με τον Ερμή για το κύπελλο
Εκτός έδρας θα αρχίσει την προσπάθειά της στο 
κύπελλο η ομάδα μας.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος αγώνας για τη β’ φάση του 
θεσμού με αντίπαλο τον Ερμή θα διεξαχθεί την Τετάρτη 
15/01 στις 19:00 στο Ν. Papas Group – Αμμόχωστος 
Επιστροφή. Ο επαναληπτικός θα γίνει μία εβδομάδα 
αργότερα στο ΓΣΠ στις 16:00.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ 

Επαναληπτικοί αγώνες
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020
16:00 ΑΕΛ – Αλκή 
(Τσίρειο Στάδιο)

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020
16:00 ΟΜΟΝΟΙΑ – Ερμής 
(Γ.Σ.Π)
17:00 Δόξα – ΕΝΠ 
(Μακάρειο Στάδιο)
18:00 Καρμιώτισσα – ΑΕΚ 
(Ν. Papas Group – Αμμόχωστος Επιστροφή)

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020
16:00 Εθνικός – Διγενής Μόρφου 
(Στάδιο Εθνικού Άχνας)
16:30 Νέα Σαλαμίνα – Πάφος FC 
(Ν. Papas Group – Αμμόχωστος Επιστροφή)
17:00 ΑΠΟΕΛ – Απόλλωνας (Γ.Σ.Π)
19:00 Ανόρθωση  – Ολυμπιακός 
(«Αντώνης Παπαδόπουλος»)

Πρώτοι αγώνες
                                                             
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2020
16:30 ΑΕΚ – Καρμιώτισσα 
( ΑΕΚ Αρένα)
17:00 Διγενής Μόρφου – Εθνικός 
(Μακάρειο Στάδιο)
17:00 ΕΝΠ – Δόξα 
(«Τάσος Μάρκου»)
19:00 Αλκή – ΑΕΛ 
(Ν. Papas Group – Αμμόχωστος Επιστροφή)

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020
16:00 Πάφος FC – Νέα Σαλαμίνα 
(«Στέλιος Κυριακίδης»)
17:00 Ολυμπιακός – Ανόρθωση 
(Μακάρειο Στάδιο)
19:00 Ερμής – ΟΜΟΝΟΙΑ 
(Ν. Papas Group – Αμμόχωστος Επιστροφή)

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020
19:00 Απόλλωνας – ΑΠΟΕΛ 
(Τσίρειο Στάδιο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ:

Βρείτε τα σε όλα τα καταστήματα Jango
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Ήρθε στην ομάδα μας το 1998 από την ΑΕΚ Λάρνακας 
και φόρεσε το τριφύλλι στο στήθος για δέκα χρόνια, 
έχοντας γεμάτες χρονιές και σημαντική προσφορά. 
Κατέγραψε 335 συμμέτοχες και σκόραρε 13 τέρματα. 
Πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελλα και τρεις 
ασπίδες. Η μεταγραφή του πριν από περίπου 20 χρόνια, 
ήταν στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που είχε ξεκινήσει 
η ΟΜΟΝΟΙΑ με στόχο να επιστρέψει στις κατακτήσεις 
τίτλων, αφού περνούσε περίοδο «ξηρασίας» πέντε 
χρόνων. Υπήρξε βασικό στέλεχος των ομάδων του 
«τριφυλλιού» που κατέκτησαν επτά τίτλους, την 
πενταετία 2000-2005, επαναφέροντας την ΟΜΟΝΟΙΑ σε 
πρωταγωνιστική τροχιά στις αρχές της νέας χιλιετίας. 
Παράλληλα η ποδοσφαιρική του ικανότητα αξιοποιήθηκε 

και από την Εθνική Κύπρου, την οποία εκπροσώπησε σε 
20 αγώνες πετυχαίνοντας και ένα γκολ. Εξαιρετικός 
ακραίος αμυντικός, με αστείρευτες φυσικές δυνάμεις 
και επιθετικά χαρίσματα. Συνδύαζε σε πολύ καλό 
επίπεδο τη σωστή αμυντική συμπεριφορά και τη 
συμβολή στο δημιουργικό παιχνίδι. Σήμα κατατεθέν ήταν 
το πάθος και η δύναμη που έβγαζε στο γήπεδο, κάτι που 
διακρινόταν τόσο στις προσωπικές μονομαχίες, όσο και 
στον τρόπο που πανηγύριζε τα γκολ και τις επιτυχίες της 
ομάδας. Μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, 
παρέμεινε κοντά στην ΟΜΟΝΟΙΑ, την οποία στηρίζει με 
τη παρουσία του κάθε εβδομάδα στο γήπεδο, αλλά και 
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο του ζητηθεί. Γεννήθηκε στις 
24/02/1976.

¦åòÝïäï÷:

1998-2008
ªùííåôïøÛ÷: 335
¡ëïì: 13
¦òöôáõìÜíáôá: 2
ºàðåììá: 2
°óðÝäå÷: 3ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΣ
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Χορηγική συνεργασία της Ακαδημίας 
για την προώθηση του McDonald’s 
Kids Football Programme!

ΘΕΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΘΕΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

Ανακοινώνουμε την έναρξη χορηγικής συνεργασίας της 
Ακαδημίας μας με τα McDonald's™ για την προώθηση 
του McDonald’s Kids Football Programme τις επόμενες 
δύο αγωνιστικές περιόδους!

Το λογότυπο των McDonald's™ θα βρίσκεται στο 
μπροστινό μέρος της επίσημης εμφάνισης των ομάδων 
Grassroots της Ακαδημίας μας σε όλες τις επαρχίες!

McDonald’s Kids
Football Programme 

Η εταιρεία McDonald’s™ δημιούργησε το McDonald’s 
Kids Football Programme το οποίο στοχεύει στο να 
ενθαρρύνει τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

Επικεντρώνεται στην ποδοσφαιρική τους εκπαίδευση 
από επαγγελματίες προπονητές και συμβάλλει στην 
καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, πάντοτε με σωστή 
καθοδήγηση. Αφορά επιχορήγηση παιδικών ακαδημιών 
ποδοσφαίρου και από τη φετινή ποδοσφαιρική σεζόν 2019-
2020, διευρύνεται με νέες και σημαντικές συνεργασίες. 
Από το 2004 η McDonald’s επιχορηγεί ιδιωτικές 
ακαδημίες ποδοσφαίρου και φέτος, μέσω της έναρξης 
του εν λόγω προγράμματος, διευρύνει την προσφορά της, 
με νέες χορηγίες σε πέντε παιδικές ακαδημίες ομάδων 
της πρώτης κατηγορίας ανάμεσά του και η ΟΜΟΝΟΙΑ. Το 
πρόγραμμα επικεντρώνεται στα Πρωταθλήματα Grass-
roots, στα οποία συμμετέχουν παιδιά από 6 μέχρι 12 ετών. 

Χαιρετίζει, παράλληλα, και την έναρξη συνεργασίας της 
με την Εγγεγραμμένη Συμβουλευτική Ψυχολόγο και 
ιδρύτρια της Clear Mind Pro, κ. Θάλεια Παναγή, η οποία 
με την εξειδίκευσή της στην Αθλητική Ψυχολογία θα 
προσφέρει πολύτιμες συμβουλές και στήριξη σε παιδιά, 
γονείς και προπονητές. 

Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, συνεχίζεται και 
η συμμετοχή της Κύπρου στο παγκόσμιο McDonald’s 
Player Escort Programme, που δίνει την ευκαιρία σε 
παιδιά από 6 μέχρι 10 ετών να συνοδεύσουν μερικούς 
από τους αστέρες του ποδοσφαίρου στις μεγαλύτερες 
ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Επιπλέον, δύο παιδιά 
από τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες που στηρίζει το 
πρόγραμμα, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν 
στο FIFA World Cup™, 2022, το οποίο θα διεξαχθεί στο 
Κατάρ.

Τέλος, η CSR Coordinator της McDonald’s Κύπρου, κ. 
Κατερίνα Ανδρέου, ανέφερε σε διάσκεψη Τύπου ότι 
«Διαχρονικά, τα παιδιά αποτελούν προτεραιότητα για 
εμάς», προσθέτοντας ότι «Η McDonald’s δεσμεύεται 
να συνεχίσει να φροντίζει και να επενδύει στα 
ενδιαφέροντα, την ψυχαγωγία και την εκπαίδευσή 
τους».
 

Ιστοσελίδα: www.mcdonalds.com.cy

Facebook Page: @mcdonaldscyprus

Τηλέφωνο: 24 818131

GRASSROOTS | Ιδανικό ξεκίνημα και 
μεγάλες νίκες για την ΟΜΟΝΟΙΑ U12!
Πολύ καλό ξεκίνημα πραγματοποιεί στη φετινή σεζόν 
η ΟΜΟΝΟΙΑ U12, η οποία έχει στο ρόστερ της παιδιά 
τα οποία γεννήθηκαν το 2008. Οι «πράσινοι», με 
προπονητή τον Κούλλη Μαυρουδή, μετρούν πέντε 
νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές και μάλιστα όλες με 
εντυπωσιακά σκορ! Μέχρι στιγμής, λοιπόν, η ΟΜΟΝΟΙΑ 
κέρδισε τη Δόξα με 8-2, τον Διγενή με 8-1, τον ΑΠΟΕΛ 
(Α) με 7-3 και τον ΑΠΟΕΛ (Β) με 6-0 και τον Ευθυμιάδη 
με 13-3! Συνολικά, συντελεστής τερμάτων 42 υπέρ και 
9 κατά!



BAUTHEAC
ERIC

on the spot!
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Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό 
σου χρόνο;
Μου αρέσει να βλέπω σειρές στην τηλεόραση 
και να παίζω playstation με φίλους.

Τι είδους μουσική παίζει συνήθως στο 
αυτοκίνητό σου;

Τα πάντα! Μπορώ να 
ακούσω rap μουσική και 
μετά από λίγο να βάλω 
ρομαντικά τραγούδια!

Τι σε φοβίζει 
περισσότερο; 

Το κεφάλι μου 
μόλις ξυπνήσω.

Ένα θετικό χαρακτηριστικό σου; 
Είμαι γενναιόδωρος. 

Ποια είναι η φιλοσοφία σου για την 
ζωή; 
Χαμογέλασε και απόλαυσε τη ζωή σου.

Υπάρχει κάτι που δεν θα μπορούσες να 
ζήσεις χωρίς αυτό;
Οι γιοι μου. 

Σε ποια πόλη ονειρεύεσαι να ζήσεις;
Στη Νίκαια της Γαλλίας.

Έχεις παρατσούκλι; 
Μποτέ. 

 

Μαγειρεύεις; Αν ναι τότε ποια είναι η 
σπεσιαλιτέ σου;  
Ναι. Μακαρόνια καρμπονάρα, είναι το 
αγαπημένο μου. 

Ποιος συμπαίκτης σου κάνει 
περισσότερη πλάκα στα αποδυτήρια;
Ο Τόμας Χούμποτσαν. Γελάμε συνέχεια μαζί. 

Ποιο είναι το ποδοσφαιρικό σου είδωλο;
Ο Έρικ Καντονά και ο Λιονέλ Μέσι.

Έχεις κάποιο γούρι;  
Όταν παίζω έχω παντού πάνω μου τους 

γιους μου! Τατουάζ στο μπράτσο, 
πάνω στις επικαλαμίδες, στους 

αστράγαλους και στον καρπό 
του χεριού. 





OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 4138

Πρώτη χρόνια παρουσίας για την OMONOIA eSports 
με τα πρώτα δείγματα γραφής να είναι ενθαρρυντικά 
για το νεοσύστατο αυτό τμήμα. 

Στην πρώτη της σεζόν λαμβάνει μέρος σε τρεις 
διοργανώσεις. Συγκεκριμένα αγωνίζεται στο 
πρωτάθλημα και στο κύπελλο που διοργανώνει η VGL 
eSports. Στις δύο αυτές διοργανώσεις συμμετέχουν 
14 ομάδες από Κύπρο και Ελλάδα. Η τρίτη διοργάνωση 
στην οποία έλαβε μέρος ήταν το VPL EURO PRO-
LEAGUE όπου συμμετείχε σε όμιλο με άλλες τρεις 
ομάδες από Γερμανία, Ιταλία και Τουρκία. 
Στο πρωτάθλημα μετά από 13 αγωνιστικές είναι στην 
ένατη θέση. Στοχεύει σε μία από τις πρώτες οκτώ 
θέσεις τις βαθμολογίας για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό 
εισιτήριο. Είχε ιδιαίτερα ανταγωνιστική παρουσία σε 
όλους τους αγώνες που έδωσε. Στα αξιοσημείωτα 
η νίκη επί του ΑΠΟΕΛ με 2-1 στο πρώτο «αιώνιο» 
ντέρμπι στα eSports. 

Στο κύπελλο συμμετέχει στην πρώτη φάση, σε όμιλο 
με άλλες έξι ομάδες. Μετά το πέρας των πρώτων δύο 
αγωνιστικών είναι στην πρώτη θέση, διεκδικώντας με 
πολλές πιθανότητες την πρόκριση στην επόμενη φάση. 

Η Ευρωπαϊκή της πορεία ολοκληρώθηκε στη φάση των 
ομίλων, χάνοντας την πρόκριση στις λεπτομέρειες. 
Aφού μέτρησε δύο νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες 
τερμάτισε στην 3η θέση με επτά βαθμούς, πίσω από 
την KSV Hessen και την Horus και μπροστά από την 
Sivasspor. Η πορεία κρίνεται θετική αν αναλογιστεί 
κανείς πως η 2η θέση και η πρόκριση χάθηκε στην 
ισοβαθμία με την Horus. 

Η OMONOIA eSports δείχνει να βρίσκεται στον 
σωστό δρόμο στην πρώτη χρονιά παρουσίας της και 
στοχεύει στην σταδιακή βελτίωσή της με σκοπό να 
έχει στο άμεσο μέλλον πρωταγωνιστικές βλέψεις στις 
διοργανώσεις που θα συμμετέχει.

ΟΜΟΝΟΙΑ eSports

OMONOIA ESPORTS
Θετική παρουσία για το νεοσύστατο τμήμα 




