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Γραφεία: Λεωφόρος Λεμεσού 241, Νήσου, 2571, Λευκωσία
Tηλέφωνο: 22 10 48 48
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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 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 15 11-3-1 34-9 36

2 ΟΜΟΝΟΙΑ 16 9-5-2 23-10 32

3 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 15 9-2-4 26-14 29

4 ΑΠΟΕΛ 14 8-3-3 26-10 27

5 NEA ΣΑΛΑΜΙΝΑ 16 7-2-7 20-26 23

6 ΑΕΛ 16 6-5-5 18-18 23

7 ΑΕΚ 16 5-7-4 28-22 22

8 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16 3-7-6 22-26 16

9 ΕΘΝΙΚΟΣ 15 3-4-8 19-32 13

10 ΠΑΦΟΣ FC 15 3-4-8 10-22 13

11 ΕΝΠ 16 2-5-9 20-36 11

12 ΔΟΞΑ 16 1-5-10 10-31 8

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΥΟ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΣΚΟΡΕΡΣ
1 ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ (ΑΕΚ) 15

2 ΡΑΓΙΟΣ (ΑΝΟΡΘΩΣΗ) 14

3 ΚΙΝΓΚΣΛΕΪ (ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ) 9

4 ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ (ΟΜΟΝΟΙΑ) 8

5 ΖΕΛΑΓΙΑ (ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ) 8

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24/1
19:00  ////  Εθνικός  - Πάφος FC
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/1                                                                   
17:00  ////  Ανόρθωση - Δόξα
19:00  ////  Ολυμπιακός - ΟΜΟΝΟΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/1
16:00  ////  ΑΕΛ - Απόλλωνας 
18:00  ////  ΑΠΟΕΛ – Νέα Σαλαμίνα
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/1
19:00  ////  ΕΝΠ – ΑΕΚ 

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/2
17:00  ////  Ολυμπιακός – Aνόρθωση
19:00  ////  ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/2
16:00  ////  ΟΜΟΝΟΙΑ – Εθνικός 
17:00  ////  Νέα Σαλαμίνα – Δόξα
18:00  ////  Πάφος FC - ΑΕΛ
ΔΕΥΤΕΡΑ 3/2 
19:00  ////  Απόλλωνας – ΕΝΠ

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
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΚ ..................................................3-2
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// Απόλλωνας – ΟΜΟΝΟΙΑ .........................2-1
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – Πάφος FC ...............................0-0
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ΟΜΟΝΟΙΑ

Coupons:

www.OMONOIAWallet.com

5x1x

€50 €10

Κάντε εγγραφή στο

omonoiawallet.com
μέχρι 31 Ιανουαρίου
και μπείτε στην
κλήρωση για δωροκουπόνια

αξίας €100.

2019-2020

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

Γιαν
Λέσιακς 

17
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Coupons:

www.OMONOIAWallet.com

5x1x

€50 €10

Κάντε εγγραφή στο

omonoiawallet.com
μέχρι 31 Ιανουαρίου
και μπείτε στην
κλήρωση για δωροκουπόνια

αξίας €100.

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΠΑΦΟΣ FC

Η αποψινή μας αντίπαλος, Ανόρθωση, 
προέρχεται από εντός έδρας νίκη με 
1-0 σε βάρος του ΑΠΟΕΛ. Μετά το 
πέρας της 16ης αγωνιστικής, βρίσκεται 
στην 1η θέση της βαθμολογίας με 36 
βαθμούς μετρώντας έντεκα νίκες, 
τρεις ισοπαλίες και μία ήττα. 

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1 Γκιόργκι Λόρια
30 Αντώνης Γιωργαλλίδης
91 Γιώργος Παπαδόπουλλος
98 Λούκα Μικάϊα

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
3 Γιώργος Γκαλίτσιος
5 Γκόρντον Σίντενφελντ
6 Παναγιώτης Αρτυματάς
12 Κώστας Πηλέας
22 Μπράνκο Βργκοτς
23 Μάριος Στυλιανού
33 Γεβγέν Σελίν
44 Παύλος Κορέα

ΜΕΣΟΙ
4 Κωστάκης Αρτυματάς
8 Μουρτάζ Νταουσβίλι
10 Ρουμπέν Ράγιος
11 Τορνίκε Οκριασβίλι
16 Θοδωρής Βασιλακάκης
21 Νεόφυτος Κυριάκου
27 Κωνσταντίνος Γιωργαλλίδης
28 Ρενάτο Μαργκάσα
48 Μιχάλης Ιωάννου
58 Ανδρέας Λεμέσιος

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
7 Νικόλας Εγγλέζου
9 Νίκα Κατσαράβα
18 Μίχαλ Ντούρις
19 Μπεράτ Σαντίκ
20 Νίκος Καλτσάς
24 Γιώργος Μανθάτης
26 Γιάννης Χατζηβασίλης

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Τιμούρ Κετσμπάγια
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ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ 3-0
ΣΕΖΟΝ 2002-2003

«FLASHBACK»

Πολύ σημαντική νίκη στην προσπάθεια για κατάκτηση 
του τίτλου πέτυχε η ΟΜΟΝΟΙΑ στις 22/03/2003, 
κερδίζοντας με 3-0 την Ανόρθωση στο ΓΣΠ. Μέσα 
σε μια φανταστική ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο 
Πράσινος Λαός, το «τριφύλλι» αγκάλιασε τον τίτλο 
νικώντας την άμεση ανταγωνίστριά του. 

Ο Τόνι Σαβέφσκι παρέταξε την ομάδα μας με τους 
Μπράσας, Γεωργίου, Ράουφμαν, Κοντολεύτερο, 
Θεοδότου, Νικολάου, Χαραλάμπους, Μίτσιγγα, 
Καϊάφα και Ιωακείμ. Ως αλλαγή στον αγώνα πέρασε 
ο Στεπάνοβιτς και ο Κέκιτς.  

Νωρίς, στο 17’ ο Κοντολεύτερος έδωσε τον 
Ραούφμαν που με σουτ εντός περιοχής άνοιξε το 
σκορ. Το δεύτερο προσωπικό γκολ του Γερμανού 
αρχισκόρερ ήρθε στο 74’ με ωραία ατομική ενέργεια 
και σουτ εκτός περιοχής. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε, 
μετά από ασίστ του Ράουφμαν, με κοντινό πλασέ ο 
Κέκιτς. 

Νικήτρια στα 17 από τα 29 παιχνίδια που 
διεξήχθησαν στο ΓΣΠ, από το 2000 και έπειτα, με 
αντίπαλο την Ανόρθωση ήταν η ΟΜΟΝΟΙΑ. Άλλα 
οκτώ παιχνίδια έληξαν ισόπαλα, ενώ η Ανόρθωση 
κέρδισε τα πέντε.
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ΓΚΟΛ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Ματ Νταρμπισάιαρ .................... 8
Tιάγκο Φερέιρα ......................... 4
Έρικ Μποτεάκ............................. 3
Γιόρντι Γκόμεθ .......................... 3
Μίκαελ Ορτέγα .......................... 2
Ανδρόνικος Κακουλλής .......... 1
Χάρης Μαυρίας .......................... 1
Δημήτρης Χριστοφή ................. 1

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

∆ίκτυο υποαντιπροσώπων και µεταπωλητών των κλιµατιστικών GREE:

MASTERSTAR ΛΕΩ. ΑΘΑΛΑΣΣΗΣ 143, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 22 717273
SPACE AIR ΚΡΗΤΗΣ 11, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 99 593294

SPACEAIR LTD 99 517366
spaceaircondition@gmail.com

G&T KLIMASTAR LTD 99 487396
Klimastar01@gmail.com

MAKRIDES NEOFYTOS 26 962666
neofytosmakrides@gmail.com

K&J DEMOTRONICS LTD 26 321816
demotronics@cytanet.com.cy

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΛΕΠΤΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Γιαν Λέτσιακς ......................1440’
Τιάγκο Φερέιρα ...................1440’
Άνταμ Λάνγκ .........................1350’
Γιόρντι Γκόμεθ ....................1350’
Χάρης Μαυρίας ....................1350’
Μίχαελ Λούφτνερ ...............1340’
Ματ Νταρμπισάιαρ ..............1277’
Έρικ Μποτεάκ.......................1242’
Bίτορ Γκόμες ........................1008’
Φαμπιάνο Ριμπέιρο ............990’
Μίκαελ Ορτέγα ....................770’
Χεν Έζρα ................................460’
Φράνσις Ουζόχο .................450’
Τόμας Χούμποτσαν .............316’
Ιωάννης Κούσουλος ..........274’
Φάνος Κατελάρης...............246’
Ανδρόνικος Κακουλλής ....215’
Δημήτρης Χριστοφή ...........181’
Μίκου Φεντόρ ......................155’
Ζοέλ Περέιρα .......................90’
Μαρίνος Τζιωνής ................20’

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
//////////////////////////////////
Γιαν Λέτσιακς ............................16
Τιάγκο Φερέιρα .........................16
Xάρης Μαυρίας ..........................15
Ματ Νταρμπισάιαρ ....................15
Μίχαελ Λούφτνερ .....................15
Άνταμ Λάνγκ ...............................15
Γιόρντι Γκόμεθ ..........................15
Έρικ Μποτεάκ.............................13
Bίτορ Γκόμες ..............................12
Μίκαελ Ορτέγα ..........................11
Φαμπιάνο Ριμπέιρο ..................11
Ανδρόνικος Κακουλλής ..........10
Tόμας Χούμποτσαν ...................8
Χεν Έζρα ......................................8
Μίκου Φεντόρ ............................7
Δημήτρης Χριστοφή .................6
Φράνσις Ουζόχο .......................5
Ιωάννης Κούσουλος ................5
Μαρίνος Τζιωνής ......................3
Φάνος Κατελάρης.....................3
Ζοέλ Περέιρα .............................1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Ανδρόνικος Κακουλλής ....9
Μίκου Φεντόρ ......................6
Τόμας Χούμποτσαν .............5
Δημήτρης Χριστοφή ...........4
Μαρίνος Τζιωνής ................3
Μίκαελ Ορτέγα ....................2
Ιωάννης Κούσουλος ..........2
Χεν Έζρα ................................2
Βίτορ Γκόμες ........................1

ΒΑΣΙΚΟΣ
////////////////////////////////
Γιαν Λέτσιακς ......................16
Τιάγκο Φερέιρα ...................16
Ματ Νταρμπισάιαρ ..............15
Χάρης Μαυρίας ....................15
Μίχαελ Λούφτνερ ...............15
Άνταμ Λάνγκ .........................15
Γιόρντι Γκόμεθ ....................15
Έρικ Μποτεάκ.......................13
Φαμπιάνο Ριμπέιρο ............11
Βίτορ Γκόμες ........................11
Μίκαελ Ορτέγα ....................9
Xεν Έζρα ................................6
Φράνσις Ουζόχο .................5
Ιωάννης Κούσουλος ..........3
Τόμας Χούμποτσαν .............3
Φάνος Κατελάρης...............3
Δημήτρης Χριστοφή ...........2
Ανδρόνικος Κακουλλής ....1
Μίκου Φεντόρ ......................1
Ζοέλ Περέιρα .......................1



∆ίκτυο υποαντιπροσώπων και µεταπωλητών των κλιµατιστικών GREE:

MASTERSTAR ΛΕΩ. ΑΘΑΛΑΣΣΗΣ 143, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 22 717273
SPACE AIR ΚΡΗΤΗΣ 11, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 99 593294

SPACEAIR LTD 99 517366
spaceaircondition@gmail.com

G&T KLIMASTAR LTD 99 487396
Klimastar01@gmail.com

MAKRIDES NEOFYTOS 26 962666
neofytosmakrides@gmail.com

K&J DEMOTRONICS LTD 26 321816
demotronics@cytanet.com.cy
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ΧΕΝΙΝΓΚ ΜΠΕΡΓΚ
«Θα είναι ιδανικό να σκοράρουμε 
στις ευκαιρίες που θα φτιάξουμε»

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ
ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓΩΝΑ 

Ο κ. Χένινγκ Μπεργκ μίλησε στο Περιοδικό Αγώνα για 
το σημερινό ντέρμπι με την Ανόρθωση, αναφέρθηκε στα 
«κλειδιά» για τη νίκη και τόνισε πως ο αγώνας θα είναι 
ένα καλό τεστ για την ομάδα μας.

Πώς περιμένετε το ντέρμπι απέναντι στην Ανόρθωση;
«Η Ανόρθωση πραγματοποιεί πάρα πολύ καλή 
σεζόν μέχρι στιγμής. Έχουν κάποια εντυπωσιακά 
αποτελέσματα. Κατάφεραν να κερδίσουν δύσκολα 
παιχνίδια. Είναι μία ομάδα με πολύ καλή φυσική δύναμη. 

Πετυχαίνει γκολ από 
στατικές φάσεις 

και είναι πολύ 
καλή ομάδα 
ανασταλτικά. 
Έτσι 
βρίσκονται 

στην 
κορυφή της 

βαθμολογίας, γιατί είχαν πολύ καλά αποτελέσματα αυτή 
τη σεζόν».

Ποια είναι τα κλειδιά για να κερδίσουμε ένα παιχνίδι 
σαν και αυτό;
«Πρέπει να συνεχίσουμε, να παίξουμε το ποδόσφαιρο 
μας. Δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες, κάναμε καλά 
παιχνίδια μετά τα Χριστούγεννα, αλλά δεν μπορέσαμε 
να κερδίσουμε τους αγώνες που θα θέλαμε. Πριν από τα 
Χριστούγεννα παίζαμε καλά και κερδίζαμε τα παιχνίδια, 
οπόταν πρέπει να συνεχίσουμε και να επιστρέψουμε 
στις νίκες. Σίγουρα απέναντι στην Ανόρθωση δεν θα 
γίνει και το πιο ανοιχτό παιχνίδι αλλά ένας κλειστός 
αγώνας, γιατί είναι πολύ καλοί αμυντικά. Οπόταν δεν 
περιμένουμε να φτιάξουμε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά 
με αυτές που θα φτιάξουμε θέλουμε να σκοράρουμε».

Θεωρείτε πως απέναντι στην πολύ καλή αμυντική 
λειτουργία της Ανόρθωσης είναι σημαντικό να 
είμαστε αποτελεσματικοί;

«Απέναντι στην Πάφο φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες, 
αλλά δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Μέχρι στιγμής 
η Ανόρθωση είναι η καλύτερη ομάδα αμυντικά και 
γενικά είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Οπόταν 
δεν περιμένουμε να έχουμε τόσες πολλές ευκαιρίες 

ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ



OMONOIA  | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 43 13

απέναντι τους, αλλά θα είναι ιδανικό να σκοράρουμε 
στις ευκαιρίες που θα φτιάξουμε».

Ποιο μήνυμα στείλατε στους παίκτες ενόψει του 
ντέρμπι;
«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία πολύ 
καλή ομάδα αμυντικά. Μία ομάδα που είναι πολύ καλή 
στις στατικές φάσεις και αυτήν την περίοδο έχει μεγάλη 
αυτοπεποίθηση εξαιτίας της θέσης που βρίσκεται. Τα πάνε 
πολύ καλά και τώρα είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα, 
λόγω της διάρκειας που έχουν στο παιχνίδι τους και των 
αποτελεσμάτων τους που είναι εντυπωσιακά. Οπόταν θα 
είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς».

Η νίκη στο ντέρμπι με την Ανόρθωση είναι σημαντική, 
έτσι ώστε να παραμείνουμε κοντά στην πρώτη θέση. 
Το γεγονός αυτό προσθέτει έξτρα πίεση στην ομάδα;
«Όχι, όπως είπα και πριν σε κάθε παιχνίδι θέλουμε 
να παίζουμε καλά και θέλουμε να κερδίζουμε. Η 
πίεση είναι πάντα εκεί και πιστεύω ότι ως ομάδα 
προοδεύουμε πάρα πολύ αυτή τη σεζόν. Η Ανόρθωση 
πραγματοποιεί επίσης μία εντυπωσιακή σεζόν, είναι 
στην κορυφή του πίνακα και έχουν περισσότερους 
βαθμούς από εμάς. Κέρδισαν περισσότερα παιχνίδια 
είναι μέχρι στιγμής η καλύτερη ομάδα στην Κύπρο. Θα 
είναι ένα καλό τεστ για εμάς να αγωνιστούμε 
εναντίον τους. Όμως, όταν αγωνιζόμαστε 
στην έδρα μας πάντοτε θέλουμε να 
κερδίζουμε. Εξήλθαμε ισόπαλοι 0-0 
όταν αγωνιστήκαμε στην έδρα τους 
σε ένα κλειστό παιχνίδι και αναμένω 
πως και αυτός ο αγώνας θα είναι 
δύσκολος και κλειστός. Και ελπίζω 
να κάνουμε αυτά που πρέπει για να 
κερδίσουμε τον αγώνα».

Οι φίλαθλοί μας απαιτούν τη νίκη απέναντι σε ένα 
μεγάλο αντίπαλο όπως είναι η Ανόρθωση. Ποιο 
είναι το μήνυμα σας;
«Θέλουμε και εμείς να κερδίσουμε όπως αυτοί. Οι 
φίλαθλοί μας μπορούν να δουν τη συμπεριφορά 
και τη νοοτροπία των παικτών. Ότι παλεύουν και 
κάνουν ό,τι μπορούν για να κερδίσουν. Δεν είμαστε 
ακόμη η ομάδα που μπορούμε να κερδίζουμε όλες 
τις ομάδες σε αυτό το πρωτάθλημα. Θέλουμε να 
είμαστε σε αυτό το επίπεδο στο μέλλον, αλλά δεν 
είμαστε τώρα. Ακόμη αναπτυσσόμαστε, ακόμη 
προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε η 
ομάδα που διαρκώς κερδίζει τίτλους και είναι το 
νούμερο ένα. Οπόταν αυτή είναι μία διαδικασία για 
εμάς, αλλά όταν οι φίλαθλοι βλέπουν την πίστη των 
παικτών, πως κάνουν ό,τι μπορούν για να κερδίσουν 
τους αγώνες, οτι παλεύουν, προσπαθούν, τρέχουν, 
είναι ανταγωνιστικοί, τότε θα είναι ευχαριστημένοι με 
αυτήν την προσπάθεια».

ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 
ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ, 
ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΜΑΣ
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Ο Χάρης Μαυρίας μίλησε στο Περιοδικό Αγώνα για 
το σημερινό ντέρμπι με την Ανόρθωση. Επιπλέον 
αναφέρθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στην 
Πάφος FC, τη δική του παρουσία στη φετινή σεζόν, ενώ 
είπε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον κόσμο μας για τη 
στήριξη.

Πώς περιμένεις το ντέρμπι 
απέναντι στην Ανόρθωση;
«Θα είναι 100% ένα δύσκολο 
παιχνίδι. Έχουμε δει ότι στην 
πορεία του πρωταθλήματος 
μέχρι σήμερα ίσως εμείς και η 
Ανόρθωση να είμαστε οι πιο 
σταθερές ομάδες. Είναι ένα 
ντέρμπι που θα κριθεί στις 
λεπομέρειες».

Ποια είναι τα κλειδιά 
για να κερδίσουμε ένα 
ντέρμπι σαν και αυτό της 
Κυριακής;
«Σίγουρα η συγκέντρωση, η 
δυναμικότητα και η αποφασιστηκότητα 

είναι στοιχεία που κερδίζουν ένα τέτοιο παιχνίδι. Αλλά 
από εκεί και πέρα, αν βγάλουμε το πάθος που πρέπει 
στον αγωνιστικό χώρο, τότε θα είμαστε εμείς που θα 
κερδίσουμε το παιχνίδι».

Η νίκη στο ντέρμπι με την Ανόρθωση είναι 
σημαντική για να παραμείνουμε στις πρώτες θέσεις 

της βαθμολογίας. Το γεγονός αυτό 
δημιουργεί έξτρα πίεση στην ομάδα;

«Εννοείται είναι πάρα πολύ κρίσιμο 
παιχνίδι για εμάς για να πλησιάσουμε 
στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. 

Αυτό, όμως, δεν μας γεμίζει πίεση. 
Έχουμε πίστη στις δυνατότητες 
μας, τι μπορούμε να κάνουμε, 

το πρωτάθλημα έχει αρκετό 
δρόμο ακόμα, αλλά αυτό δεν μας 

καθησυχάζει. Πιστεύω ότι θα 
βγάλουμε το καλύτερο 

μας πρόσωπο για να 
κερδίσουμε και να 
πλησιάσουμε την 
πρώτη θέση».

Τι συναισθήματα 
σου αφήνει το 
παιχνίδι με την 

Πάφο;
«Είμαστε όλη η 

ομάδα απογοητευμένη 
από αυτό το παιχνίδι. 

Δεν καταφέραμε να 
σκοράρουμε, δεν ήμασταν 
αποτελεσματικοί, παρά το 

γεγονός ότι δημιουργήσαμε 
πολλές ευκαιρίες. Θεωρώ 
πως αυτά τα παιχνίδια 

ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΙΑΣ
«Να βγάλουμε το καλύτερο μας
πρόσωπο για να κερδίσουμε!»

Ο ΕΛΛΑΔΙΤΗΣ ΑΚΡΑΙΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΜΙΛΗΣΕ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΑΝ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΟ 
ΠΑΘΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ, 
ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ
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αποτελούν μάθημα για την ομάδα γιατί το πρωτάθλημα 
έχει δρόμο ακόμα και πρέπει να μάθουμε να τα 
“καθαρίζουμε” όσο πιο νωρίς γίνεται. Έτσι ώστε να 
παίρνουμε τους τρεις βαθμούς με ωραίο ποδόσφαιρο».

Πώς δεχτήκαμε ως ποδοσφαιριστές αυτή την 
απώλεια και ποιο ήταν το κύριο μήνυμα που πέρασε 
μέσα στην ομάδα μετά το παιχνίδι; 
«Όταν δεν έρχονται τα αποτελέσματα που θέλουμε, 
όπως στο παιχνίδι με την Πάφο, καθόμαστε και 
κοιτάζουμε τα λάθη μας. Το ίδιο κάνουμε και στις καλές 
και στις κακές εμφανίσεις. Ειδικά σε ένα παιχνίδι που 
δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, κοιτάζουμε τα λάθη 

μας και κατευθείαν από την επόμενη κιόλας προπόνηση 
προσπαθούμε να βελτιωθούμε και να είμαστε καλύτεροι 
στη συνέχεια».

Στη φετινή σεζόν οι εμφανίσεις σου είναι σταθερά σε 
καλό επίπεδο και ο κόσμος είναι ικανοποιημένος με 
την παρουσία σου. Πώς νιώθεις για αυτό;
«Θεωρώ πως όλη η ομάδα έχει κάνει πολύ καλές 
εμφανίσεις φέτος. Από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό 
είναι η διάρκεια και αυτός είναι ένας στόχος που 
πρέπει να βάλουμε όλοι. Δηλαδή, να διατηρήσουμε 
μέχρι τέλους την απόδοση μας σε ψηλά επίπεδα. 
Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που μας στηρίζει. Σε 
κάθε παιχνίδι μας δίνει πάρα πολλή δύναμη. Είναι 
πολύ σημαντικό για εμάς, έτσι ώστε να αποδώσουμε τα 
μέγιστα».

Ο κόσμος είναι συνεχώς δίπλα στην ομάδα και τη 
στηρίζει σε κάθε αγώνα. Ποιο το μήνυμα σου;
«Ο κόσμος είναι πάντα δίπλα μας. Προσπαθούμε με 
την απόδοση μας και τις νίκες να του δίνουμε χαρά. Σε 
μεγάλο παιχνίδι κερδίσαμε φέτος, εντός έδρας και τον 
Απόλλωνα και θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε 
ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι και να τους δώσουμε χαρά».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ 
ΣΤΗΡΙΖΕΙ, ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ 
ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ
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Η παρουσία του 
κόσμου μας στο 
παιχνίδι με την 
Πάφος FC.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Φωτορεπορτάζ από τον 
εντός έδρας αγώνα της 
περασμένης αγωνιστικής 
απέναντι στην Πάφος FC.
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Ενημερώνουμε ότι έχουμε συμφωνήσει με τον 
16χρονο μεσοεπιθετικό, Λοΐζο Λοΐζου, για επέκταση 
της συνεργασίας μας μέχρι το 2024! 

Ο νεαρός ακραίος επιθετικός 
προπονείται μόνιμα από 
την περσινή σεζόν με την 
πρώτη ομάδα. Την τρέχουσα 
αγωνιστική περίοδο 

καταγράφει συμμετοχές με την OMONOIA U19. Είναι 
μέλος της Ακαδημίας μας από την ηλικία 

των 5 χρόνων! Πραγματοποίησε 
το ντεμπούτο του στην πρώτη 
ομάδα στις 8 Δεκεμβρίου 2018, 
σε παιχνίδι κυπέλλου με τον 
Ονήσιλλο. Είναι διεθνής με την 
Εθνική Κύπρου U17. 

Ακόμη ένας ταλαντούχος 
και εξελίξιμος 

ποδοσφαιριστής 
της Ακαδημίας 
μας κέρδισε με 
προσπάθεια, 
κόπο και 

αφοσίωση 
συμβόλαιο με 

την αγαπημένη 
του ομάδα! 

Λοΐζος Λοΐζου μέχρι το 2024!

ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ 
ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΟΥ 
ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ 
ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ
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Συγχαίρουμε τον Λοΐζο και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία 
με τη φανέλα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ!
Ακολούθως, ο Λοΐζος μίλησε στο OFC TV για τα πρώτα 
του συναισθήματα, την παρουσία της ομάδας μας στη 
φετινή σεζόν και τους μελλοντικούς τους στόχους.

Ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα μετά την 
ανανέωση του συμβολαίου σου με την ΟΜΟΝΟΙΑ;
«Είμαι πολύ περήφανος που υπέγραψα με την ομάδα 
της καρδιάς μου. Θα προσπαθήσω να το ανταποδώσω».
 
Προέρχεσαι από την Ακαδημία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 
έφθασες στην πρώτη ομάδα και τώρα ανανεώνεις το 
συμβόλαιο σου. Τι θυμάσαι περισσότερο από αυτή τη 
διαδρομή;
«Θυμάμαι πέρσι που έκανα το ντεμπούτο μου κόντρα 
στον Ονήσιλλο στο κύπελλο. Είμαι πολύ περήφανος γι’ 
αυτό».  

Έχεις την τύχη να έχεις για συμπαίκτες 
ποδοσφαιριστές έμπειρους και ποιοτικούς. Πώς είναι 
η σχέση σου μαζί τους και τι σημαίνει αυτό για εσένα;
«Έχω με όλους πολύ καλές σχέσεις. Προσπαθώ κάθε 
μέρα να γίνομαι καλύτερος και με βοηθούν και οι 
συμπαίκτες μου».

Ο κόσμος στέκεται δίπλα στα παιδιά της Ακαδημίας. 
Τι μήνυμα θέλεις να τους στείλεις;
«Θέλω να πω στον κόσμο να είναι δίπλα μας όπως 
είναι τώρα και θα προσπαθούμε για το καλύτερο».

ΕΧΩ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. 
ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΚΑΘΕ 
ΜΕΡΑ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΙ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕ ΒΟΗΘΟΥΝ ΟΙ 
ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ ΜΟΥ
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Xρονολογία Ομάδα Συμμετοχές Γκολ 
2012–2016 Τέπλιτσε 87 5

2017 Σλάβιας Πράγας 16 0

2017– Κοπεγχάγη 35 1

2019– ΟΜΟΝΟΙΑ (δανεισμός) 14 0

HIGHLIGHTS
Αν και σχετικά νεαρός, ο 25χρονος διεθνής Τσέχος κεντρικός αμυντικός 
ευτύχισε να στεφθεί πρωταθλητής και στα δύο πρωταθλήματα που 
αγωνίστηκε εκτός από το δικό μας. Στη Σλάβια Πράγας είχε μεταγραφεί 
τον Ιανουάριο του 2017 από την Τέπλιτσε 
έναντι μισού εκατομμυρίου ευρώ και 
στο τέλος της χρόνιας κατέκτησε τον 
τίτλο με την ομάδα της πρωτεύουσας. 
Έμεινε εκεί μόλις για ένα εξάμηνο 
καθώς το καλοκαίρι η Κοπεγχάγη 
κάλυψε την ρήτρα των 1.500.000 
ευρώ για να τον κάνει δικό της! 
Η πρώτη του χρονιά στη Δανία 
ήταν γεμάτη, βοηθώντας τα μέγιστα 
στην κατάκτηση του τροπαίου. 
Αγωνίστηκε επίσης στους 
ομίλους του Europa 
League. «Έχω ακόμα 
πολλά να μάθω ως 
ποδοσφαιριστής και 
αυτή είναι μια νέα 
καλή εμπειρία, 
από την οποία 
μπορώ να 
πάρω πολλά 
καλά πράγματα. 
Ανυπομονώ να 
ξεκινήσω στην ΟΜΟΝΟΙΑ» 
δήλωσε λίγο μετά την 
γνωστοποίηση του δανεισμού 
του στην ομάδα μας.

#WellnessUnlocked

Η καθηµερινή σου, 
βιταµινούχα συνήθεια 
για υγεία και ευεξία

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ONLINE ΣΤΟ:

MICHAEL
Lufthner

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 



#WellnessUnlocked

Η καθηµερινή σου, 
βιταµινούχα συνήθεια 
για υγεία και ευεξία

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ONLINE ΣΤΟ:
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Συγκεντρώσαμε αρκετό υλικό για 
καταγγελία στην ΟΥΕΦΑ και ΦΙΦΑ
Η Διοίκηση σε συνεδρία της την περασμένη βδομάδα 
ομόφωνα αποφάσισε όπως καταγγείλει στην ΟΥΕΦΑ 
και τη ΦΙΦΑ τη διαφθορά και διαπλοκή στο Κυπριακό 
ποδόσφαιρο. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 09 
Ιανουαρίου 2020 αναφέρει τα ακόλουθα: 
"Σε σημερινή της συνεδρία η Διοίκηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
αφού αξιολόγησε όλα τα δεδομένα, έχει την κοινή 
πεποίθηση πως η σαθρή και διεφθαρμένη κατάσταση στο 
Κυπριακό ποδόσφαιρο δεν πρόκειται να αλλάξει υπό 
την υφιστάμενη δομή και ηγεσία της ΚΟΠ και των 
Επιτροπών της.
Η διαιτησία σε αρκετά παιχνίδια πρωταθλήματος 
τόσο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ όσο και άλλων ομάδων 
αποσκοπούσε στο να επηρεάσει και να 
αλλοιώσει το τελικό αποτέλεσμα. Τα 
στημένα παιχνίδια και οι προσυνεννοήσεις 
διοικητικών παραγόντων για τα 
αποτελέσματα αγώνων με στόχο να έχουν 
οικονομικό, βαθμολογικό ή άλλο όφελος, 
παραμένουν μάστιγα για το ποδόσφαιρό μας. 
Επιπρόσθετα, υπάρχουν άνθρωποι στο χώρο του 
Κυπριακού ποδοσφαίρου που είναι αναμεμειγμένοι με 
τον υπόκοσμο. Όλα αυτά μας κάνουν πλέον ξεκάθαρο πως 
θα πρέπει να δράσουμε.
Συζητήσαμε, εισηγηθήκαμε, δώσαμε χρόνο, δείξαμε 
ανοχή, ωστόσο η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώνεται 
αλλά γίνεται χειρότερη. Το ποδόσφαιρο στην Κύπρο 
καταστρέφεται και δεν μπορούμε να παραμένουμε 
αμέτοχοι. Δεν θα μπούμε στην παράγκα, αλλά θα σταθούμε 
απέναντι και θα την πολεμήσουμε. Με ό,τι δυνάμεις και 
μέσα έχουμε. 
Η Διοίκηση αποφάσισε ομόφωνα σήμερα όπως 
καταγγείλει στην ΟΥΕΦΑ και τη ΦΙΦΑ τη διαφθορά 
και διαπλοκή στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, αλλά και την 
ηγεσία του Κυπριακού ποδοσφαίρου διότι επιτρέπει και 
συμμετέχει σε αυτή την κατάσταση και δεν είναι πρόθυμη 
να την διορθώσει. Επιπλέον, θα ζητήσουμε από την ΟΥΕΦΑ 
να θέσει το Κυπριακό ποδόσφαιρο υπό την εποπτεία 
της, για όσο καιρό χρειαστεί, με στόχο την ταχύτερη 
δυνατή εξυγίανσή του. Έχουμε ήδη συγκεντρώσει αρκετό 
υλικό πολλών χρόνων το οποίο είναι ικανό να πείσει 
την ΟΥΕΦΑ και τη ΦΙΦΑ για να ανοίξουν την υπόθεση. 
Εκτιμούμε ότι την ερχόμενη βδομάδα θα είμαστε σε θέση 
να παραδώσουμε στον ΚΟΑ, την ΚΟΠ, την ΟΥΕΦΑ και τη 

ΦΙΦΑ αυτό το υλικό. Εάν δεν γίνει παρέμβαση από την 
ΟΥΕΦΑ, τότε θα πρέπει να της ζητήσουμε να αποβάλει 
τις Κυπριακές ομάδες από τις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις 
μέχρι να εξυγιανθεί το ποδόσφαιρο μας, εάν η ίδια το 
κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλίσει την 
εγκυρότητα, τη νομιμότητα και τη φήμη των Ευρωπαϊκών 
διοργανώσεων. 
Παράλληλα, επειδή πολύ πιθανό να τύχουμε εκδικητικής 

συμπεριφοράς από τους αξιωματούχους της ΚΟΠ για αυτή 
μας την απόφαση, κάθε φορά που θα παρουσιάζονται 
διαιτησίες που αλλοιώνουν ή προσπαθούν να 
αλλοιώσουν αποτελέσματα ή οποιαδήποτε άλλη 

ενέργεια εκτός του πλαισίου των κανονισμών, 
όχι μόνο σε βάρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αλλά και 
σε βάρος οποιασδήποτε άλλης ομάδας, θα 
ενημερώνουμε σχετικά την ΟΥΕΦΑ και 
την ΦΙΦΑ όσες φορές και για όσο καιρό 

χρειαστεί, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα για 
το τι συμβαίνει στην Κύπρο.  

Επιπλέον, απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση 
σε οποιαδήποτε ομάδα, παράγοντα, φίλαθλο, 

δημοσιογράφο, ποδοσφαιριστή, διαιτητή ή άτομα υπό 
οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, για να ταχθούν στο πλευρό 
μας και να πορευθούμε μαζί στην προσπάθεια για να 
δημιουργήσουμε ένα τίμιο, καθαρό και δίκαιο ποδόσφαιρο 
το οποίο όλοι θα χαίρονται.  
Ενημερώνουμε ότι υπάρχει η πιθανότητα να αποσύρουμε 
τον εκπρόσωπό μας από την ΚΟΠ και να μην τον 
αναπληρώσουμε, μέχρι να νιώσουμε ότι η ΚΟΠ αρχίζει να 
λειτουργεί με τρόπο που προστατεύει και προωθεί το τίμιο 
παιχνίδι και τον δίκαιο ανταγωνισμό. 
Προχωρούμε έχοντας στο πλευρό μας τους χιλιάδες αγνούς 
και πιστούς φιλάθλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Αντιλαμβανόμαστε 
τα συναισθήματα του κόσμου μας. Τον καλούμε να 
παραμείνει δίπλα στην ομάδα, σε κάθε παιχνίδι. Ακόμη πιο 
μαζικά, ακόμη πιο σθεναρά. Είμαστε βέβαιοι πως ο κάθε 
ΟΜΟΝΟΙΑΤΗΣ και ΟΜΟΝΟΙΑΤΙΣΣΑ συμφωνεί με αυτή μας 
την απόφαση και θα την στηρίξει. Με γεμάτα γήπεδα, πάθος, 
παλμό, αντίδραση στην αδικία, πάντα όμως στα πλαίσια της 
αθλητοπρέπειας, των κανονισμών και της νομοθεσίας. Δεν 
πρέπει να δώσουμε δικαιώματα σε κανέναν. 
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε με το ίδιο πάθος, πίστη και 
θέληση την υλοποίηση των αγωνιστικών μας στόχων.
Θα ενημερώνουμε για την πορεία των ενεργειών μας".

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ 
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Υπήρξε ο πρώτος προπονητής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
μετά την ένταξή της στην ΚΟΠ, όπως επίσης και ο 
πρώτος προπονητής στην ιστορία του “τριφυλλιού” 
που παρέμεινε στη θέση του για δύο συνεχόμενες 
αγωνιστικές περιόδους από το 1953 (1953-1955). 
Συνολικά κοούτσαρε τους «πράσινους» σε 36 παιχνίδια.

Η παρουσία του ήταν σημαδιακή και ιδιαίτερη, καθώς 
κλήθηκε να προετοιμάσει και να προσαρμόσει 
την ομάδα μας στο πρωτάθλημα της ΚΟΠ, καθώς 
τα προηγούμενα πέντε χρόνια συμμετείχε στις 
διοργανώσεις της ΚΕΠΟ. Όπως είχε σημειώσει ο ίδιος, 
με το που εντάχθηκε η ΟΜΟΝΟΙΑ στην ΚΟΠ εκατοντάδες 
ποδοσφαιριστές ήθελαν να αγωνιστούν στην ομάδα. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τέσσερα 
γκρουπ προπονήσεων, ώστε να μπορέσει να καταλήξει 
στον καταρτισμό του ρόστερ. Το έργο που επιτέλεσε 
κρίθηκε ως πετυχημένο, καθώς έβαλε γερά θεμέλια και 
στέρεες βάσεις για τα επόμενα χρόνια. Εκτιμήθηκε και 
αγαπήθηκε από τον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Ως ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την καριέρα του από την 
Αγγλική Σχολή όπου φοιτούσε, πριν μεταπηδήσει στον 
ΑΠΟΕΛ όπου έμεινε για αρκετά χρόνια γράφοντας 
τη δική του ιστορία. Διετέλεσε, επίσης, αρχηγός 
της Μικτής Κύπρου. Μόλις αποσύρθηκε από την 
ενεργό δράση ξεκίνησε αμέσως να ασχολείται με το 
επάγγελμα του προπονητή, ενώ παράλληλα ήταν και 
διαιτητής. Πριν αναλάβει την ΟΜΟΝΟΙΑ προπονούσε 
την ΑΫΜΑ, ενώ μετά το πέρασμα από την ομάδα μας 
πρόσφερε τις υπηρεσίας του κατά σειρά σε Ολυμπιακό, 
Πεζοπορικό, ΑΠΟΕΛ, Νέα Σαλαμίνα, Ορφέα, Ευαγόρα 
και Χαλκάνορα. Μεγαλύτερο επίτευγμα στην καριέρα 
του ήταν η πολυετής θητεία του ως προπονητής 
της Εθνικής Κύπρου, η οποία υπό τις οδηγίες του 
σημείωσε ιστορικές νίκες όπως αυτή επί της Ελβετίας 
και της Βορείου Ιρλανδίας.

Ο Πάμπος Αβρααμίδης είχε γεννηθεί στις 06 Μαρτίου 
1915, στη Λευκωσία και απεβίωσε στις 22 Μαΐου 
2005.

ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ
ΠΑΜΠΟΣ
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Ο απολογισμός του Οδυσσέα 
Οδυσσέως για την ΟΜΟΝΟΙΑ U14

ΘΕΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Οδυσσέας Οδυσσέως, 
έκανε τον απολογισμό του μιλώντας στην ιστοσελίδα 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ: «Είμαι αρκετά ικανοποιημένους από 
τους παίκτες μου. Πρώτιστως στόχος δεν είναι οι τίτλοι, 
αλλά η ατομική βελτίωση των παιδιών. Μέχρι στιγμής 
το επίπεδο μας έχει ανεβεί πολύ λόγω των απαιτητικών 
προπονήσεων, αλλά και των παιχνιδιών. Στη δεύτερη 
φάση είμαι βέβαιος πώς θα πάμε ακόμη καλύτερα και 
γιατί όχι να διεκδικήσουμε και το πρωτάθλημα».

Ο απολογισμός του 
Ανδρέα Νικολάου για την ΟΜΟΝΟΙΑ U16

Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Ανδρέας Νικολάου, 
έκανε το απολογισμό του μιλώντας στην ιστοσελίδα 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την 
προσπάθεια των παικτών μου και τα μέχρι στιγμής 
αποτελέσματα. Χρειαστήκαμε λίγο χρόνο στην αρχή 
μέχρι να μάθουμε ο ένας τον άλλον, όμως με την 
πάροδο του χρονού η βελτιώση μας είναι εμφανής. 
Ατομικά και τεχνικά τα παιδιά βελτιώνονται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό. Επίσης άρχισαν να αποκτούν νοοτροπία 
νικητή μέσω της έντασης των προπονήσεων και των 
παιχνιδιών. Στη δεύτερη φάση το πρωτάθλημα θα είναι 
πιο ανταγωνιστικό γιατί οι ομάδες θα είναι δυνατές. Για 
εμάς στόχος είναι η βελτίωση, φυσικά οι νίκες και αν 
έρθει το πρωτάθλημα καλώς».
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Οι τοποθετήσεις του Μάριου Νικολάου 
για την πορεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ U15
Ο προπονητής της ομάδας, Μάριος Νικολάου μίλησε 
στην επίσημη ιστοσελίδα για την μέχρι τώρα πορεία 
του «τριφυλλιού», τους στόχους και τη δουλειά που 
γίνεται.
«Μετά και το πέρας της πρώτης φάσης του 
πρωταθλήματος μπορώ να πω πως 
είμαι πολύ ευχαριστημένος από την 
προσπάθεια των ποδοσφαιριστών 
μου. Είναι μια δύσκολη χρονιά με 
πολλές απαιτήσεις και στόχους. 
Θέλω να σταθώ στην βοήθεια 
που λαμβάνουμε από τον Τεχνικό 
Διευθυντή της Ακαδημίας, τους 
γυμναστές και τους λειτουργούς, 
ένας τομέας που δόθηκε αρκετή 
έμφαση έτσι ώστε να έχουμε καλή 
λειτουργία. Επίσης σε πάνω από τα 
μισά παιχνίδια οι ποδοσφαιριστές 
μου αγωνίστηκαν στο πιο πάνω 
ηλικιακά πρωτάθλημα (όπως 
έγινε και με τις υπόλοιπες 
επίλεκτες ομάδες), κάτι που 
πιστεύω πως ήταν προς όφελος των παιδιών» ήταν 
το αρχικό του σχόλιο.
Για τα playoffs, ανέφερε: «Δεν είναι κρυφό πως 
στόχος είναι το πρωτάθλημα. Τα αποτελέσματα δεν 
είναι τυχαία και μέσα από αυτά φαίνεται πως η ομάδα 
έχει χαρακτήρα και ποιότητα. Γίνεται μεθοδική και 
στοχευμένη δουλειά. Θα τα δώσουμε όλα για την 
πρώτη θέση σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των 
παιδιών».
Για τη νοοτροπία που προσπαθεί η Ακαδημία να 
περάσει στους νεαρούς ποδοσφαιριστές, τόνισε: 
«Γενικά ο στόχος μια Ακαδημίας πρέπει να είναι 
η ανάπτυξη των παιδιών όμως εμείς είμαστε η 
ΟΜΟΝΟΙΑ. Θέλουμε να διαμορφώνουμε χαρακτήρα 
και μέταλλο στα παιδιά έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για 

το επόμενο βήμα. Για παράδειγμα στον αγώνα με την 
ΑΕΚ ο Ανδρόνικος τα είχε όλα αυτά και τον βοήθησαν 
να αντεπεξέλθει. Προσπαθώ να πω πως δίνουμε στα 
παιδιά να καταλάβουν πού βρίσκονται. Φορούν μια 
βαρετή φανέλα και πρέπει να είναι έτοιμοι γι’ αυτό».

Για το αν υπάρχουν ταλέντα 
στην ομάδα του που θεωρεί 
πως μπορούν να παίξουν 
επαγγελματικά, δήλωσε: 
«Φυσικά θεωρώ πως 
υπάρχουν ορισμένοι νεαροί 
που χωρίς αμφιβολία αν 
δουλευτούν με προσοχή 
μπορούν να παίξουν κάποια 
στιγμή στην πρώτη ομάδα».
Τέλος, για τη δουλειά που 
γίνεται εξήγησε: «Εδώ και 
ενάμιση χρόνο δουλεύουμε 
κάτω από τις καλύτερες 
συνθήκες. Φέτος οι 
προπονήσεις γίνονται μαζί με 
την ΟΜΟΝΟΙΑ U16 και αυτό έχει 

αυξήσει τον ανταγωνισμό, την ένταση και το επίπεδο 
των προπονήσεων. Είναι φανερό πως η Ακαδημία 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ανεβαίνει επίπεδο δουλεύοντας 
πιο εντατικά. Σκεφτείτε πως στις προπονήσεις μας, 
είμαι εγώ, ο προπονητής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ U16, τρεις 
γυμναστές, και το λοιπό προσωπικό που τρέχει 
καθημερινά την ομάδα. Ενδεικτικό είναι πως όταν 
είχε ξεκινήσει αυτή η ομάδα, είχαμε ένα παίκτη στην 
Εθνική. Τώρα είναι σταθερά πέντε ποδοσφαιριστές 
και πρόσφατα κλήθηκαν ακόμα δύο. Από εδώ και πέρα 
για να συνεχίσουμε χρειάζεται δουλειά. Ακόμα κάτι 
σημαντικό είναι οι αξιολογήσεις ποδοσφαιριστών. 
Την εβδομάδα που πέρασε κλήθηκαν οι γονείς 
για προσωπικές συναντήσεις όπου τους έγινε 
ενημέρωση για την εξέλιξη των παιδιών τους».
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Τι σου αρέσει να κάνεις στον 
ελεύθερό σου χρόνο;
Τον περισσότερο από τον ελεύθερό μου 
χρόνο τον περνάω με την οικογένειά μου. 
Με δύο μικρά και πολύ ενεργά παιδιά, πρέπει 
να βρίσκεις χρόνο να ξοδεύεις μαζί τους. 

Τι είδους μουσική παίζει συνήθως 
στο αυτοκίνητό σου;
Τίποτα το ιδιαίτερο, ό,τι ακούγεται στο 
ραδιόφωνο. 
 
Ένα θετικό χαρακτηριστικό σου; 
Τι θετικό βλέπω σε εμένα; Συνήθως βλέπω 
τα αρνητικά πράγματα στον εαυτό μου και 
προσπαθώ να τα αλλάζω. Για τα θετικά 
μπορείτε να ρωτήσετε τη γυναίκα μου, γιατί 
με παντρεύτηκε χαχα!  

Ποια είναι η φιλοσοφία σου για την ζωή;
Η φιλοσοφία μου: Να απολαμβάνεις τις καλές 
στιγμές, να είσαι χαρούμενος και να κάνεις 
καλές πράξεις γιατί αυτό θα σου αποφέρει 
κάτι πίσω. 

Υπάρχει κάτι που δεν θα μπορούσες 
να ζήσεις χωρίς αυτό;
Ναι, το google χαχα. Όχι είναι η 
οικογένειά μου και κυρίως η γυναίκα μου 
γιατί τα συναισθήματά της είναι καλύτερα 
από το google! 

Σε ποια πόλη ονειρεύεσαι να ζήσεις;
Αγαπώ την πόλη μου. Είναι η Ζίλινα στη 
Σλοβακία, μία μικρή, ήρεμη πόλη και γεμάτη 
από φίλους. 

Έχεις 
παρατσούκλι;
Ναι, Χούμπο. 
 
 

Μαγειρεύεις; Αν ναι τότε ποια είναι η 
σπεσιαλιτέ σου;  
Ναι, μερικές φορές κάνω έκπληξη στη 
γυναίκα μου γιατί μαγειρεύει πολύ καλά. 
Η σπεσιαλιτέ μου είναι μεξικάνικη σως με 
κοτόπουλο στην πίτα. 

Ποιος συμπαίκτης σου κάνει 
περισσότερη πλάκα στα αποδυτήρια;
Δεν ξέρω ποιος αλλά ο γιατρός έχει επίσης 
πολλή πλάκα. 

Ποιο είναι το ποδοσφαιρικό σου 
είδωλο;

Είδωλο στο ποδόσφαιρο; Είμαι ήδη λίγο 
μεγάλος για να έχω ποδοσφαιρικό είδωλο 
χαχα. Όταν ήμουν πιο νέος κάποιον είχα. 

Έχεις κάποιο γούρι; 
Έχω πάντα στο 

πορτοφόλι μου 
φωτογραφίες των 
παιδιών μου και 
της γυναίκας μου. 
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Πολύ θετική κρίνεται και φέτος η πορεία της ομάδας 
πετόσφαιρας των Ανδρών. Η ομάδα μας βρίσκεται 
στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και σε τροχιά 
κατάκτησης του πρωταθλήματος. Ο προπονητής 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Σάββας Σάββα, μίλησε στο 
Περιοδικό Αγώνα και αναφέρθηκε στα μέχρι στιγμής 
αποτελέσματα, τη συνέχεια και χαρακτήρισε πολύ 
ανταγωνιστικό το φετινό πρωτάθλημα.

«Σε γενικές γραμμές η πορεία μας 
στη φετινή σεζόν είναι πάρα πολύ 
καλή. Είχαμε τα πάνω μας και τα 
κάτω μας, όμως από τη στιγμή 
που βρισκόμαστε στην πρώτη 
θέση της βαθμολογίας, τότε 
το πρόσημο είναι θετικό», το 
αρχικό σχόλιο του κόουτς της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Και ακολούθως 
σχολίασε: «Είχαμε μία περίοδο 
ντεφορμαρίσματος που ήρθαν δύο 
ήττες, όμως στη συνέχεια βρήκαμε 
τα πόδια μας, πήραμε κάποιες 
νίκες και ανεβήκαμε και πάλι στην 
κορυφή της βαθμολογίας. Το 

πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ 
ανταγωνιστικό. Από την πρώτη 
μέχρι την έκτη θέση οι διαφορές 
έχουν μικράνει πάρα πολύ. 
Σίγουρα θα γίνει μάχη για την 

κατάκτηση του πρωταθλήματος 
και το ενδιαφέρον θα είναι σε κάθε 

αγώνα πολύ μεγάλο».

Καταλήγοντας ο Σάββας Σάββα μίλησε 
για τη συνέχεια της ομάδας μας: 

«Έχουμε την ποιότητα, την εμπειρία 
και τις δυνατότητες να προχωρήσουμε 
με νίκες μέχρι το τέλος της πρώτης 
φάσης του πρωταθλήματος. Μετά 
στα πλέι οφ θα παλέψουμε για την 
κατάκτηση του τίτλου».

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ  
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΑ
«Θετική η πορεία μας, μπορούμε για νίκες μέχρι τέλος»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΕΜΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΑ 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ 
ΜΕ ΝΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ
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Οι υποχρεώσεις για την ομάδα eSports της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
συνεχίζονται σε εβδομαδιαία βάση, με παιχνίδια για το 
πρωτάθλημα και το κύπελλο. Η μέχρι στιγμής πορεία 
των «πρασίνων» κρίνεται θετική, όμως υπάρχουν 
ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ο Αλέξανδρος 
Σπόντας, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικός στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ eSports, μίλησε στο Πρόγραμμα Αγώνα και 
αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της ομάδας ως τώρα, 
πώς βλέπει τη συνέχεια, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα 
ότι το «τριφύλλι» θα ανέβει ακόμη περισσότερο.
«Η πορεία μας στον πρώτο γύρο δεν ήταν αυτή που 
περιμέναμε. Δουλέψαμε αρκετά και με την προσθήκη 
κάποιων πιο έμπειρων παικτών παρουσιαστήκαμε πιο 
καλοί και ανταγωνιστικοί στα τελευταία μας παιχνίδια. 
Είμαι βέβαιος πώς όσο περνάει ο καιρός θα γινόμαστε 
καλύτεροι και τα αποτελέσματά μας θα βελτιωθούν. 
Στόχος μας είναι να μπούμε στο γκρουπ που οδηγεί στην 
Ευρώπη», το αρχικό σχόλιο του Αλέξανδρου.
Και ακολούθως πρόσθεσε: «Στα τελευταία τρία παιχνίδια 
κερδίσαμε μία φορά, χάσαμε στις λεπτομέρειες από την 
ΑΕΚ Αθηνών, που είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία, 

ενώ απέναντι στη ΦΙΦΑ Ελλάς ήμασταν κυρίαρχοι, 
φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες και τελικά εξήλθαμε 
ισόπαλοι. Αυτοί οι αγώνες αποτελούν ένα καλό μάθημα 
για εμάς ενόψει της συνέχειας».
Κληθείς να σχολιάσει την ποιότητα του πρωταθλήματος, 
τόνισε: «Είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. 
Έχει ξεχωρίσει η ΑΕΚ που είναι ένα πολύ καλό σύνολο. 
Όμως, οι διαφορές των υπολοίπων ομάδων δεν είναι 
μεγάλες. Εμείς χρειαζόμαστε δουλειά και βελτίωση 
σε αρκετούς τομείς. Όμως, όσο περνάει ο καιρός θα 
γινόμαστε όλο και καλύτεροι».
Καταλήγοντας, ο Αλέξανδρος Σπόντας, μίλησε και 
για τη δική του παρουσία στον χώρο των eSports: 
«Ασχολούμαι από το 2014 με το ΦΙΦΑ. Όμως τους 
τελευταίους 7-8 μήνες η εξέλιξη των ομάδων eSports 
ήταν πολύ μεγάλη. Προσωπικά έχω εμπειρία ενός 
χρόνου, όπου κατάφερα να κερδίσω τρεις τίτλους. Είμαι 
αρκετά χαρούμενος που αποτελώ μέρος αυτής της 
ομάδας και μου αρέσει να τη βλέπω να προοδεύει και 
να βελτιώνεται. Στόχος μας είναι να μπούμε στο γκρουπ 
της Ευρώπης και πιστεύω θα τα καταφέρουμε».

ΟΜΟΝΟΙΑ eSports

«Όσο περνάει ο καιρός 
θα γινόμαστε ακόμη καλύτεροι»

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΟΝΤΑΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΓΩΝΙΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ESPORTS 
ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓΩΝΑ






