
Πρόγραμμα
Αγώνα

τεύχοςτεύχος

ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
24è áçöîéóôéëÜ    09/03/2019    ªôÀäéï ¡ª¦

30



OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 30

3

Πανευτυχής ο φίλος Ρωμαίος από 
τη φιλοξενία στο παιχνίδι με την ΑΕΛ!

Θέµα

OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα
Εκδότης: ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο 
Υπεύθυνοι Έκδοσης: Τμήματα Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο
Πνευματικά Δικαιώματα: © ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο 
Επικοινωνία: 22 10 48 48 | info@omonoiafc.com.cy
Εμπορικό Τμήμα: 22 10 48 48 | giorgos.kakourides@omonoiafc.com.cy
Γραφεία: Λεωφόρος Λεμεσού 241, Νήσου, 2571, Λευκωσία
Tηλέφωνο: 22 10 48 48

Έλαμψε από χαρά το πρόσωπο του φίλου Ρωμαίου 
από τη φιλοξενία της αγαπημένης του ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Ο νεαρός φίλος της 
ομάδας μας είχε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά 
την ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια πριν την έναρξη 
του αγώνα, όπως και την εξέλιξη της αναμέτρησης 

από τα Θεωρεία του σταδίου ΓΣΠ. Ήταν μια ημέρα 
που θα μείνει αξέχαστη στον Ρωμαίο, αλλά και 
σε εμάς που τον είδαμε τόσο χαρούμενο και 
ευτυχισμένο. Ο Ρωμαίος συνοδευόταν από τη 
μητέρα του και την αδερφή του Μιχαηλίνα. Σας 
ευχαριστούμε!
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1η ΟΜΟΝΟΙΑ – Αλκή ..................................................... 1-0 

2η ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ  ................................................ 2-0 

3η ΟΜΟΝΟΙΑ – ΕΝΠ ...................................................... 1-0 

4η ΑΕΚ – ΟΜΟΝΟΙΑ  ..................................................... 1-0 

5η ΟΜΟΝΟΙΑ – Απόλλωνας  ......................................... 0-2

6η Νέα Σαλαμίνα – ΟΜΟΝΟΙΑ  ..................................... 1-0 

7η ΟΜΟΝΟΙΑ – Πάφος FC ............................................. 2-4 

8η ΟΜΟΝΟΙΑ – Ερμής  .................................................. 2-1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20η ΟΜΟΝΟΙΑ – Δόξα ...................................................... 2-2

21η Ανόρθωση - ΟΜΟΝΟΙΑ ............................................. 0-0

22η ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΕΛ ........................................................ 2-0

Playoffs
23η Απόλλων - ΟΜΟΝΟΙΑ ............................................... 3-1

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΠΟΕΛ 23 15-5-3 46-21 50

2 Απόλλων 23 15-5-3 53-18 50

3 ΑΕΛ 23 14-3-6 35-26 45

4 ΑΕΚ 23 12-6-5 38-16 42

5 Νέα Σαλαμίνα 23 9-5-9 29-31 32

6 ΟΜΟΝΟΙΑ 23 9-4-10 26-27 31

7 Ανόρθωση 23 9-7-7 28-28 28

8 Πάφος 23 7-6-10 24-39 21

9 ΕΝΠ 23 5-5-13 18-38 20

10 Δόξα 23 5-5-13 28-40 20

11 Αλκή 23 5-5-13 22-43 20

12 Ερμής 23 3-4-16 21-41 13

ΣΚΟΡΕΡΣ

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

2. Ιβάν Τρισκόφσκι (AEK)  .............................11

-. Άνταμ Νέμετς (Πάφος FC) ..........................11

-. Φακούντο Περέιρα (Απόλλων) ..................11

5. Νούνο Μοράις (ΑΠΟΕΛ) .............................10

*Πάφος FC -7 βαθμοί, Ανόρθωση -9 βαθμοί.

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΔΥΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

25η Αγωνιστική
Παρασκευή, 15 Μαρτίου, 2019
Ερμής vs ΕΝΠ (17:00)
Σάββατο, 16 Μαρτίου, 2019
Νέα Σαλαμίνα vs ΑΕΚ (17:00)
ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΑΕΛ (18:00)
Κυριακή, 17 Μαρτίου, 2019
Πάφος FC vs Ανόρθωση (17:00)
Απόλλων vs ΑΠΟΕΛ (18:00)
Αλκή vs Δόξα (18:00)

26η Αγωνιστική
Σάββατο, 30 Μαρτίου, 2019
ΑΕΚ vs Απόλλων (17:00)
Νέα Σαλαμίνα vs ΑΕΛ (18:30)
ΑΠΟΕΛ vs ΟΜΟΝΟΙΑ (19:00)
Κυριακή, 31 Μαρτίου, 2019
ΕΝΠ vs Πάφος FC (16:00)
Ερμής – Δόξα (18:00)
Δευτέρα, 1 Απριλίου, 2019
Ανόρθωση – Αλκή (19:00)
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ

Γιάννης
Αναστασίου

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Κωνσταντίνος 
Παναγή 1

Τόμας
Μεχίας 25

Αλέξανδρος 
Αντωνίου 61

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Κριστιάν 
Μανρίκε 3

Μίκαελ 
Γκαφούρ 5

Μάρκο
Μότα 7

Λούκας
Βύντρα 26

Γιάννης 
Κούσουλος 31

Φράνιο
Πρέτσε 71

Χριστιάν
Φώτη 73

ΜΕΣΟΙ

Άλεξ
Σοάρες 8

Γιόρντι
Γκόμεθ 16

Αμπντούλ
Ατζαγκούν 20

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Χουανάν 
Εντρένα 11

Κρις
Μόντες 17

Σάσα
Ζίβετς 21

Νταβίντ 
Ραμίρεζ 24

Ματ 
Νταρπισάιαρ 27

Δημήτρης 
Χριστοφή 77

2018-2019

Μαρίνος
Τζιωνής 72
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Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
«ΟΜΑ∆Α»
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ!

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

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

Χάρης
Μαυρίας 35

Δημήτρης 
Κολοβός 9

Ραούλ
Λοέ 23

Φάνος 
Κατελάρης 49

Λοΐζος
Λοϊζου 75

Αλμπέρτο
Λόρα 15

Χαράλαμπος
Χαραλάμπους 76

Ανδρόνικος
Κακουλλής 80

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Σάββας 
Πουρσαϊτίδης

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

ΜΕΣΟΙ

Η σημερινή μας αντίπαλος 
προέρχεται από εντός έδρας 
ισοπαλία (1-1) απέναντι στον 
ΑΠΟΕΛ. Βρίσκεται στην πέμπτη 
θέση της βαθμολογίας με 32 
βαθμούς έχοντας απολογισμό 
εννέα νίκες, πέντε ισοπαλίες και 
εννέα ήττες.

Τζον
Αλβμπόγκε1 Ρόμπερτ

Βεσελόβσκι33 Θεόδωρος 
Κωνσταντίνου-

Ρομάν
Γκολομπάρτ4 Ιβάν

Φουστάρ5

Τζαϊλσον 
Αραούχο13

Κωνσταντίνος 
Σεργίου2

Ζαχαρίας 
Θεοδώρου16 Ρενάτο 

Μαργκάσα28
Φαρσάντ 
Νόορ89

Ανδρέας 
Λεμέσιος8 Αλανστέρ 

Ρέινολντς20

Κίνγκσλεϊ 
Ονιέγκμπου10 Στεφάν 

Αζίζ Κι11 Ιάσωνας 
Πίκκης19Ντανιέλ 

Σικόρσκι9

Τιάγκο 
Σάντος70 Σάρλς 

Ελουντού99Θεοδόσης 
Σιαθάς22

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Κύπρος 
Χριστοφόρου24Τιμόθεος 

Παύλου21

Άγκους 
Γκαρσία6

Ιωάννης 
Κωστή17

Άντερσον 
Κορέια91Λευτέρης 

Χ"Κωνσταντή55Θωμάς 
Νικολάου35
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Μονομαχία του Δημήτρη Χριστοφή 

με ποδοσφαιριστή της Νέα Σαλαμίνας 

από το παιχνίδι της αγωνιστικής 

περιόδου 2015-2016 όπου η ΟΜΟΝΟΙΑ 

επιβλήθηκε με 2-0.

Αναλυτικά, η προϊστορία από το 2000:

2000-2001: 4-3

2002-2003: 4-0

2004-2005: 1-0

2005-2006: 6-2

2006-2007: 4-0

2007-2008: 3-0

2009-2010: 1-1

2011-2012: 2-2

2012-2013: 6-0

2013-2014: 3-0

2014-2015: 3-0

2015-2016: 5-3, 2-0

2016-2017: 3-0

2017-2018: 5-1

2018-2019: 3-1

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΟΝΟΙΑ vs

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Κυριαρχεί η ΟΜΟΝΟΙΑ στις 59 αναμετρήσεις με 
αντίπαλο τη Νέα Σαλαμίνα με τους «πράσινους» ως 
γηπεδούχους. Το «τριφύλλι» μετρά 40 νίκες, έναντι 
6 των «ερυθρολεύκων», ενώ άλλα 13 παιχνίδια 
εξήλθαν ισόπαλα. Η ΟΜΟΝΟΙΑ έχει σκοράρει 156 
φορές και η Νέα Σαλαμίνα 61. Το σκορ που έχει 
εμφανιστεί τις περισσότερες φορές είναι το 3-0, 
σε οκτώ περιπτώσεις. Έχουν σημειωθεί κάποιες 
μεγάλες νίκες όπως το 6-2 τη σεζόν 2005 – 2006, 
το 6-0 τη σεζόν 2012 – 2013 και το 5-1 την περσινή 
χρονιά. Η ομάδα μας μετρά σερί οκτώ συνεχόμενων 
νικών, ενώ παραμένει αήττητη από το 1996, για 19 
συναπτά παιχνίδια.

Στιγμιότυπο από τη νίκη με 3-0 τη 
σεζόν 2013-2014. Διακρίνεται ο 
Αντρέ Σκέμπρι.

Ο Φρέντι είχε πετύχει και τα δύο γκολ στην ισοπαλία 2-2 τη σεζόν 2011-2012.

www.greecyprus.com

ΥΨΗΛΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Φάση από την αναμέτρηση της αγωνιστικής περιόδου 2012-2013 όπου η ΟΜΟΝΟΙΑ κατέγραψε μία μεγάλη νίκη με 6-0. Διακρίνεται ο Νούνο Ασίς.
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Γιόρντι Γκόμεθ ................1891’
Λουκάς Βύντρα ...............1800’
Τόμας Μεχίας ..................  1756’
Άλεξ Σοάρες ....................  1478’
Νταβίντ Ραμίρεζ ..............  1476’
Γιάννης Κούσουλος .......  1410’
Φράνιο Πρέτσε ................  1374’
Αλμπέρτο Λόρα ...............  1219’
Mατ Ντάρμπισαϊαρ ..........  1202’
Φάνος Κατελάρης ..........  947’
Κρις Μόντες .....................  735’
Κριστιάν Μανρίκε ...........  669’
Σάσα Ζίβετς ......................  637’
Χάρης Μαυρίας ...............  604’
Δημήτρης Κολοβός ........  582’
Μικάελ Γκαφούρ.............  573’
Μαρίνος Τζιωνής ............  547’
Αμπντούλ Ατζαγκούν .....  379’
Κωνσταντίνος Παναγή ...  313’
Ραούλ Λοέ ........................  295’
Δημήτρης Χριστοφή .......  273’
Χουανάν Εντρένα ............  234’
Μάρκο Μότα.....................  15’

Γιόρντι Γκόμεθ .................... 22
Άλεξ Σοάρες ........................ 21
Νταβίντ Ραμίρεζ .................. 20
Λουκάς Βύντρα ................... 20
Τόμας Μεχίας ...................... 20
Γιάννης Κούσουλος ........... 19
Φράνιο Πρέτσε .................... 17
Mατ Ντάρμπισαϊαρ .............. 17
Αλμπέρτο Λόρα ................... 15
Κρις Μόντες ......................... 14
Φάνος Κατελάρης .............. 12
Σάσα Ζίβετς .......................... 11
Δημήτρης Κολοβός ............ 9
Μίκαελ Γκαφούρ................. 8
Κρίστιαν Μανρίκε ............... 8
Χάρης Μαυρίας ................... 8
Μαρίνος Τζιωνής ................ 8
Ραούλ Λοέ ............................ 7
Χουανάν Εντρένα ................ 6
Δημήτρης Χριστοφή ........... 6
Αμπντούλ Ατζαγκούν ......... 6
Κωνσταντίνος Παναγή ....... 4
Μάρκο Μότα......................... 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Γιόρντι Γκόμεθ .....................  22
Λουκάς Βύντρα ....................  20
Τόμας Μεχίας ....................... 19
Νταβίντ Ραμίρεζ ................... 18
Άλεξ Σοάρες ......................... 17
Φράνιο Πρέτσε ..................... 15
Γιάννης Κούσουλος ............ 15
Αλμπέρτο Λόρα .................... 14
Φάνος Κατελάρης ............... 12
Mατ Ντάρμπισαϊαρ ............... 11
Κριστιάν Μανρίκε ................ 8
Κρις Μόντες .......................... 7
Μίκαελ Γκαφούρ.................. 7
Σάσα Ζίβετς ........................... 6
Δημήτρης Κολοβός ............. 6
Χάρης Μαυρίας .................... 6
Μαρίνος Τζιωνής ................. 6
Αμπντούλ Αντζαγκούν ........ 5
Κωνσταντίνος Παναγή ........ 4
Δημήτρης Χριστοφή ............ 4
Ραούλ Λοέ ............................. 3
Χουανάν Εντρένα ................. 2

ΒΑΣΙΚΟΣ

Κρις Μόντες ..........................  7
Ματ Νταρμπισάιαρ ...............  6
Σάσα Ζίβετς ...........................  5
Χουανάν Εντρένα .................  4
Γιάννης Κούσουλος ............  4
Ραούλ Λοέ .............................  4
Άλεξ Σοάρες .........................  4
Δημήτρης Κολοβός .............  3
Κρίστιαν Μανρίκε ................  2
Φάνος Κατελάρης ...............  2
Δημήτρης Χριστοφή ............  2
Μαρίνος Τζιωνής .................  2
Φράνιο Πρέτσε .....................  2
Χάρης Μαυρίας ....................  2
Μίκαελ Γκαφούρ..................  1
Αλμπέρτο Λόρα ....................  1
Νταβίντ Ραμίρεζ ...................  1
Αμπντούλ Ατζαγκούν ..........  1
Mάρκο Μότα..........................  1
Τόμας Μεχίας .......................  1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Γιόρντι Γκόμεθ ...............  7
Νταβίντ Ραμίρεζ .............  6
Δημήτρης Κολοβός .......  3
Μαρίνος Τζιωνής ...........  2
Φράνιο Πρέτσε ...............  1
Ματ Ντάρμπισαϊαρ .........  1
Δημήτρης Χριστοφή ......  1
Άλεξ Σοάρες ...................  1
Φάνος Κατελάρης .........  1
Χάρης Μαυρίας ..............  1

ΓΚΟΛ

ΑΣΣΙΣΤ

ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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

23η
 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
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Ο Γιάννης Κούσουλος μίλησε στο 
Πρόγραμμα Αγώνα για το παιχνίδι 
με τη Νέα Σαλαμίνα και τόνισε πως 
μοναδικό ζητούμενο είναι η νίκη, έτσι 
ώστε να τερματίσει η ομάδα όσο πιο 
ψηλά γίνεται. Επίσης, εξέφρασε την 
περηφάνια του για το γεγονός πως έχει 
καθιερωθεί σε μία μεγάλη ομάδα όπως 
είναι η ΟΜΟΝΟΙΑ.

Πώς περιμένεις το παιχνίδι απέναντι στη Νέα 
Σαλαμίνα;
«Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Αγωνιστήκαμε 
ξανά απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα και ξέρουμε 
τι θα αντιμετωπίσουμε. Για εμένα δεν θα 
είναι παράξενο το συναίσθημα που 
θα αγωνιστώ απέναντι στην 
πρώην ομάδα μου. Όλοι μαζί 
θα προσπαθήσουμε για να 
κερδίσουμε τους τρεις 
βαθμούς».

Μετά το σημερινό ματς 
ακολουθούν ακόμη 
τέσσερα παιχνίδια 
εντός έδρας.
«Εμείς βλέπουμε 
το κάθε παιχνίδι 
ξεχωριστά. Τώρα, ενώπιόν 
μας είναι ο αγώνας με τη Νέα 
Σαλαμίνα. Ξέρουμε ότι σε αυτή 
τη φάση αντιμετωπίζουμε τις 
καλύτερες ομάδες και ότι 
πρέπει να κερδίσουμε για να 
ανεβάσουμε την ΟΜΟΝΟΙΑ 
όσο πιο ψηλά γίνεται στον 
βαθμολογικό πίνακα».

Τι διαφορετικό πρέπει να παρουσιάσουμε σήμερα 
σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα για 

να πάρουμε τη νίκη;
«Στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα δεν 
ήμασταν καλοί. Όμως, μιλήσαμε, 

αναλύσαμε τα λάθη μας όλοι 
μαζί και δουλέψαμε κατά τη 

διάρκεια της εβδομάδας 
ώστε να κερδίσουμε τον 

αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα».

Έχεις καθιερωθεί στις βασικές 
επιλογές του προπονητή. Πώς 
νιώθεις για το γεγονός αυτό;
«Αυτός ήταν ο στόχος μου από 

την πρώτη μέρα που ήρθα στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ. Γνώριζα πως ήταν δύσκολα 

πράγματα και είμαι χαρούμενος και 
περήφανος που κέρδισα την εμπιστοσύνη 

του προπονητή μου. Σημασία όμως 
έχει να κερδίζει η ομάδα για να την 
πάρουμε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ:
«Όλοι μαζί για τη νίκη»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:
«Διάρκεια, συγκέντρωση και λιγότερα λάθη»

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΜΙΛΗΣΕ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ο προπονητής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Γιάννης 
Αναστασίου, μίλησε στο Πρόγραμμα 
Αγώνα και αναφέρθηκε στον αγώνα με τη 
Νέα Σαλαμίνα,στους τομείς που χρήζουν 
βελτίωσης και στα στοχεία που χρειάζεται 
να έχει η ομάδα μας για να κερδίσει τον 
αγώνα.

Πώς περιμένετε το παιχνίδι απέναντι 
στη Νέα Σαλαμίνα;
«Το περιμένω δύσκολο. Η Νέα Σαλαμίνα είναι καλή 
ομάδα, η οποία έχει κάνει την υπέρβαση της στη φετινή 
σεζόν. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεχτικοί στις 
αντεπιθέσεις γιατί ο αντίπαλος θα περιμένει στο δικό 

του μισό και θα απειλήσει στις 
αντεπιθέσεις. Πρέπει 

να περιορίσουμε 
τα λάθη μας, να 
αποφύγουμε τα 

“δώρα” και να 
παρουσιάσουμε 
βελτίωση 
στην τελική 
προσπάθεια».

Περιμένετε διαφορετική τη Νέα Σαλαμίνα σε σχέση 
από την τελευταία μεταξύ μας αναμέτρηση;
«Όχι, η Νέα Σαλαμίνα περιμένω να παρουσιαστεί με 
τον ίδιο τρόπο όπως και στο προηγούμενο μεταξύ 
μας παιχνίδι. Από τη στιγμή που μπήκε στην 6άδα, 
τότε πέτυχε τον στόχο της και θα είναι σαφώς πιο 
απευλεθερωμένη. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα έχει 
κίνητρο για να παλέψει».

Τι διαφορετικό θα πρέπει να έχει η ομάδα σε σχέση 
με το παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα για να πάρει 
τη νίκη;
«Πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη μας που σε αυτό το 
επίπεδο δεν επιτρέπονται. Πρέπει να βελτιωθούμε στις 
στατικές φάσεις και ο κάθε παίκτης που αμύνεται να 
είναι συγκεντρωμένος στις προσωπικές μονομαχίες. 
Αυτό δεν το είχαμε στον αγώνα με τον Απόλλωνα και το 
πληρώσαμε».

Πιστεύετε ότι τα παιχνίδια των play-off είναι 
ευκαιρία και για εσάς ώστε να καταλήξετε σε 
συμπεράσματα; 
«Η ομάδα χρειάζεται σταθερότητα στις εμφανίσεις και 
στα αποτελέσματα. Να χτίσουμε κάτι καλό και τη νέα 
σεζόν με τις προσθήκες που θα γίνουν να παρουσιαστεί 
η ΟΜΟΝΟΙΑ πιο δυνατή. Με αυτές τις μεταπτώσεις στην 
απόδοση μας δεν βοηθάμε τους εαυτούς μας. Πρέπει 
να έχουμε διάρκεια, να περιορίσουμε τα λάθη μας 

και να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Όταν είσαι στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ πρέπει πάντα να παλεύεις για τη νίκη και 
αυτό θα κάνουμε στα εννέα παιχνίδια που απομένουν 
μέχρι το τέλος των play-off».
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η παρουσία του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στα 
παιχνίδια με ΑΕΛ και Απόλλωνα.
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Διευθυντής του Τμήματος Σκάουτινγκ 
ο κ. Σίμος Ταραπουλούζης

Η ΟΜΟΝΟΙΑ ανακοίνωσε την πρόσληψη του κ. Σίμου 
Ταραπουλούζη στη θέση του Διευθυντή του Τμήματος 
Σκάουτινγκ. Ο κ. Ταραπουλούζης έχει να επιδείξει πλούσια 
καριέρα στο χώρο του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Είχε 
εργαστεί σε Ανόρθωση, Απόλλωνα και Εθνική Κύπρου. 
Θα έχει υπό την ευθύνη του την οργάνωση και λειτουργία 
του Τμήματος Σκάουτινγκ και θα συμμετέχει στην ομάδα 
προγραμματισμού.

Φωτορεπορτάζ από τους αγώνες κόντρα σε 
ΑΕΛ και Απόλλωνα.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Ποδοσφαιριστές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Youth 
Λονδίνου συμμετείχαν στην προπόνηση 

της ΟΜΟΝΟΙΑΣ U17!
Με τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Youth Λονδίνου 
πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 
η προπόνηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ U17! Η 
ΟΜΟΝΟΙΑ Youth Λονδίνου βρέθηκε 
για λίγες μέρες 
στην Κύπρο για 
προετοιμασία 
και με την 
ευκαιρία αυτή 

επισκέφθηκε τις 
εγκαταστάσεις της ομάδας 
μας στο «Ηλίας Πούλλος».

Οι φίλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
Youth Λονδίνου είναι άξιοι 
επαίνου καθώς με τη δράση 
τους κρατούν ψηλά την ιδέα, 
τις αξίες και τα ιδανικά της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη Μεγάλη 
Βρετανία! Έχουν αναπτυχθεί ισχυροί δεσμοί ανάμεσα 
σε ΟΜΟΝΟΙΑ και ΟΜΟΝΟΙΑ Youth Λονδίνου και με 
πρωτοβουλίες σαν αυτές γίνονται ισχυρότεροι.
Οι συμπατριώτες μας που ζουν μόνιμα εδώ και 
χρόνια στην αγγλική πρωτεύουσα, έχουν ιδρύσει 
την Ακαδημία τους το 1984. Σε αυτήν προπονούνται 

παιδιά ηλικίας 5 μέχρι 18 χρόνων, ενώ κάθε 
Σαββατοκύριακο συμμετέχουν στο παροικιακό 
πρωτάθλημα, που αποτελείται από 24 ομάδες. Στόχος 
τους είναι η ανάδειξη ποδοσφαιριστών, οι οποίοι στο 
μέλλον θα έχουν ως πρώτη τους επιλογή το κυπριακό 

πρωτάθλημα και φυσικά 
την ΟΜΟΝΟΙΑ. 
Ο πρόεδρος της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ Youth 
Λονδίνου, Ανδρέας 
Χαραλάμπους, μίλησε 
για την επίσκεψη στην 
Κύπρο και τους στόχους 
της Ακαδημίας: «Είναι 
με μεγάλη χαρά που 
ήρθαμε για κάποιες 
μέρες στην Κύπρο. 
Αυτή είναι η πατρίδα 
μας και το δεύτερο 

μας σπίτι. Κάποια παιδιά 
της Ακαδημίας μας συμμετείχαν στις προπονήσεις 
της Ακαδημίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Επίσης, ήταν μία καλή 
ευκαιρία για σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο 
πλευρών. Στόχος μας στο μέλλον είναι η ανάδειξη 
ποδοσφαιριστών που θα μπορέσουν να αγωνιστούν 
στην ΟΜΟΝΟΙΑ!».
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24  DAVID 
RAMÍREZ

Ήρθε το καλοκαίρι στην ομάδα μας για να ενισχύσει την επιθετική γραμ-

μή. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο σε νεαρή ηλικία και στα 16 του χρόνια εντά-

χθηκε στην ακαδημία της Ντεπορτίβο Σαπρίσα, μια από τις μεγαλύτερες 

και πιο επιτυχημένες ομάδες στην Κόστα Ρίκα. 

Το 2013, σε ηλικία 19 ετών, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώ-

τη ομάδα της Σαπρίσα και την ίδια χρονιά κατάφερε να στεφθεί πρωταθλη-

τής Verano, αλλά και κυπελλούχος. Η επόμενη σαιζόν ήταν εξίσου επιτυχημέ-

νη, καθώς πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ιnvierno. To 2015 

έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα στην Ευρώπη, μόλις στα 21 του χρόνια, καθώς 

η Γαλλική Εβιάν τον απέκτησε με τη μορφή δανεισμού. 

Ωστόσο μετά από σύντομο χρονικό διάστημα επέ-

στρεψε στην Σαπρίσα και κατέκτησε για άλλη μία 

χρονιά το πρωτάθλημα Invierno. Το 2016 έκανε 

τη δεύτερη απόπειρα για Ευρωπαϊκή καριέρα. 

Πήγε με υποσχετική στην Πορτογαλική Μο-

ρεϊρένσε, με την οποία έζησε την εμπειρία 

στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας 

της Πορτογαλίας και τον ανεπανάληπτο 

θρίαμβο της κατάκτησης του Λιγκ Καπ 

Πορτογαλίας! Μετά από το επιτυχη-

μένο πέρασμα στην Μορεϊρένσε και 

την ολοκλήρωση του δανεισμού 

του, φόρεσε ξανά τη φανέλα 

της Σαπρίσα με την οποία στέ-

φθηκε και πάλι πρωταθλητής 

Verano την περσινή αγωνιστι-

κή περίοδο. 

Σημαντικό κεφάλαιο στην κα-

ριέρα του, αποτελεί η διαρκής 

παρουσία στην Εθνική της Κόστα 

Ρίκα, με την οποία έχει πραγματο-

ποιήσει 29 συμμετοχές και σκόραρε 

11 φορές. Μάλιστα, έχει στο ενεργητικό του μια 

κατάκτηση κυπέλλου Κεντρικής Αμερικής, το 2014. 

«Είναι μεγάλη ευθύνη, καθώς θα αγωνίζομαι σε ένα 

μεγάλο σύλλογο όπως η ΟΜΟΝΟΙΑ, με πλούσια ιστο-

ρία και αρκετό κόσμο. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη 

νέα σελίδα στην καριέρα μου και ανυπομονώ για το 

ξεκίνημα» είχε δηλώσει μεταξύ άλλων στα πρώτα του 

λόγια ως ποδοσφαιριστής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
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FONBET MVP για τον μήνα Φεβρουάριο αναδείχθη-
κε ο Χάρης Μαυρίας, ο οποίος συγκέντρωσε το 39% 
των ψήφων του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ! Δεύτερος 
αναδείχθηκε ο Γιόρντι Γκόμεθ (23%), ενώ ακολού-
θησαν οι Δημήτρης Κολοβός και Λουκάς Βύντρα με 
19%. Η ψηφοφορία διενεργήθηκε μέσα από την επί-
σημη ιστοσελίδα μας (www.omonoiafc.com.cy). 

Ο Χάρης Μαυρίας FONBET MVP 
για τον Φεβρουάριο!

Πραγματοποιήθηκε στο ημίχρονο του αγώνα με 
την ΑΕΛ η κλήρωση ανάμεσα στους κατόχους 
εισιτηρίου διαρκείας, με δώρο τέσσερα ελαστικά 
YOKOHAMA αξίας €350. Νικήτρια του διαγωνι-
σμού ήταν η Δήμητρα Ευαγγέλου η οποία ενημε-
ρώθηκε άμεσα, στο ημίχρονο της αναμέτρησης. 
Την κλήρωση πραγματοποίησαν οι εκπρόσω-
ποι της YOKOHAMA, Eisuke Imai και Satoshi 
Kanamaru, οι οποίοι βρέθηκαν στην Κύπρο και 
παρακολούθησαν τον αγώνα με την ΑΕΛ.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για το δώρο 
στους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας, 
προσφορά της YOKOHAMA!

FONBET MVP του αγώνα με την ΑΕΛ αναδείχθηκε ο 
Νταβίντ Ραμίρεζ, ο οποίος εξασφάλισε το 40% των 
ψήφων του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ! Τον ακολούθη-
σαν σε ψήφους κατά σειρά οι: Μαυρίας, Τζιωνής και 
Γκόμεθ.
«Νιώθω χαρούμενος. Δεν είναι μόνο για εμένα, 
αλλά και για τους συμπαίκτες μου που με βοήθησαν 
να σκοράρω. Ελπίζω να συνεχίσω να συμβάλλω 
στην προσπάθεια της ομάδας και να σκοράρω. Το πιο 
σημαντικό είναι να κερδίζει η ΟΜΟΝΟΙΑ» το αρχικό 
σχόλιο του Κοσταρικανού επιθετικού.
Κληθείς να σχολιάζει το γεγονός ότι πανηγυρίζει με 
αρκετό πάθος τα γκολ, είπε: «Ένιωσα καλά και «νιώ-

θω» αυτή τη φανέλα. Πάντα πανηγυρίζω με πολύ πά-
θος και είμαι ευγνώμων στην ομάδα που βρίσκομαι 
και για αυτό πάντα πανηγυρίζω με αυτό τον τρόπο».
Καταλήγοντας, ο Ραμίρεζ σχολίασε τη ζωή στην Κύ-
προ: «Η αλήθεια είναι πως από τη στιγμή που ήρθα 
στην ΟΜΟΝΟΙΑ ένιωσα σαν το σπίτι μου. Στην Κύπρο 
έχω προσαρμοστεί και νιώθω πολύ καλά, όπως και 
γυναίκα μου και η κόρη μου. Νιώθουμε σαν στο σπίτι 
μας. Οι άνθρωποι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με υποδέχθηκαν 
πολύ καλά και είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό».

Ο Νταβίντ Ραμίρεζ 
FONBET MVP 
του αγώνα με την ΑΕΛ!
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ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

1986-1998
ªùííåôïøÛ÷: 202
¡ëïì: 112
¦òöôáõìÜíáôá: 3
ºàðåììá: 3
°óðÝäå÷: 5
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Από τους καλύτερους επιθετικούς που φόρεσαν το 
τριφύλλι στο στήθος. Ήρθε στην ΟΜΟΝΟΙΑ το 1986 
και αγωνίστηκε μέχρι το 1998. Σε αυτά τα 12 χρόνια 
κατέγραψε 202 συμμετοχές, σκόραρε 112 γκολ και 
πανηγύρισε 11 τίτλους (3 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα 
και 5 ασπίδες). 
Κατέκτησε το «Χρυσό Παπούτσι» τη σαιζόν 
1990-91, καθώς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ 
του πρωταθλήματος. Βοήθησε σημαντικά στις 
κατακτήσεις τίτλων στο τέλος της «χρυσής» 
δεκαετίας του ΄80 και αρχές της δεκαετίας του 
΄90. Αξέχαστα θα μείνουν στη μνήμη του κάθε 
ΟΜΟΝΟΙΑΤΗ τα γκολ που πέτυχε σε δύο τελικούς 
κυπέλλου και χάρισαν ισάριθμα τρόπαια στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ: Το 1991 απέναντι στον Ολυμπιακό 
(1-0) και το 1994, στην παράταση, απέναντι στην 
Ανόρθωση (1-0). 

Έπαιξε 18 φορές στην Εθνική Κύπρου πετυχαίνοντας 
δύο γκολ.Αγωνιζόταν στην επίθεση και είχε τα 
χαρακτηριστικά κλασικού φορ περιοχής. Ήταν το ίδιο 
καλός, τόσο στο έδαφος όσο και στο ψηλό παιχνίδι. 
«Όπλο» του ήταν οι κινήσεις χωρίς την μπάλα και οι 
τοποθετήσεις στην αντίπαλη περιοχή, στοιχεία που 
σε συνδυασμό με την εκτελεστική του δεινότητα, 
τον καθιστούσαν έναν παραγωγικό και ιδιαίτερα 
επικίνδυνο επιθετικό.
Ξεχώριζε για την αθλητοπρέπειά του στο γήπεδο. 
Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός πως απολάμβανε 
την εκτίμηση από φίλαθλους όλων των ομάδων. 
Ήταν ηγετική παρουσία στα αποδυτήρια και έντονη 
προσωπικότητα. Μέχρι σήμερα έχει πλούσια 
κοινωνική δράση. Ίδρυσε τον Σύνδεσμο «Ηλιαχτίδα 
ζωής» για στήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες.
Γεννήθηκε στις 04/09/1968 στην Αραδίππου.
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Στην κορυφή οι ομάδες U19, U15 και U14!

Τρεις ομάδες της Ακαδημίας της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ βρίσκονται στην πρώτη θέση 
της ηλικιακής τους κατηγορίας! Οι ομάδες 
U19, U15 και U14 είναι στην κορυφή της 
βαθμολογίας και δείχνουν πως έχουν όλα 
τα φόντα για να παραμείνουν εκεί μέχρι 
το τέλος του πρωταθλήματος. Τα επόμενα 
τους παιχνίδια είναι προγραμματισμένα 
για τις 16 Μαρτίου.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ U19 βρίσκεται στην 1η θέση με 50 
βαθμούς, στο +4 από τον δεύτερο ΑΠΟΕΛ. Έχει 
απολογισμό 16 νίκες, δύο ισοπαλίες, δύο ήττες και 
συντελεστή τερμάτων 54 υπέρ και 12 κατά. Απομένουν 
έξι παιχνίδια μέχρι το τέλος. Η επόμενη υποχρέωση 
στο πρωτάθλημα είναι προγραμματισμένη για τις 
16 Μαρτίου απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, εκτός έδρας. 
Σημειώνεται πως στο ενδεχόμενο που οι «πράσινοι» 
στεφθούν πρωταθλητές, θα συμμετάσχουν στο UEFA 
Youth League της νέας σεζόν.

Ο προπονητής, Νίκος Νικολάου, δήλωσε για την πορεία 
της ομάδας μας: «Σαφώς και είμαι ικανοποιημένος 
από την πορεία μας. Στη αρχή της σεζόν περίμενα 

πως θα βρισκόμασταν στις πρώτες θέσεις, αλλά 
αποδείξαμε πως η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι φτιαγμένη για να 
πρωταγωνιστεί πάντα και αυτό κάνουμε. Εδώ που 
φτάσαμε στόχος είναι ο τίτλος, όμως μεγαλύτερη 
ικανοποίηση για εμένα είναι που βλέπω παίκτες της 
U19 να προπονούνται ή να αγωνίζονται με την πρώτη 
ομάδα».

Η ΟΜΟΝΟΙΑ U15 είναι στην 1η θέση με 17 βαθμούς, 
στο +4 από τη δεύτερη ΑΕΛ. Στη δεύτερη φάση 
έχει απολογισμό πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και 
συντελεστή τερμάτων 16 υπέρ και τέσσερα κατά. 
Απομένουν έντεκα παιχνίδια μέχρι το τέλος του 
πρωταθλήματος. Η επόμενη υποχρέωση είναι 
προγραμματισμένη για τις 16 Μαρτίου απέναντι στην 
Καρμιώτισσα, εντός έδρας.

Ο προπονητής, Γιώργος Ιωάννου, δήλωσε για την 
πορεία της ομάδας μας: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος 
από την προσήλωση και την αγάπη των παικτών μου 
προς την ΟΜΟΝΟΙΑ. Περίμενα να είχαμε μία καλή 
πορεία στη φετινή σεζόν, αλλά να είμαστε τόσο 
διάστημα αήττητοι είναι κάτι πέραν των αρχικών 
προσδοκιών μας. Στόχος είναι η παραμονή στην 

κορυφή μέχρι το τέλος και 
φυσικά η ατομική και ομαδική 
βελτίωση».

Η ΟΜΟΝΟΙΑ U14 βρίσκεται στην 
κορυφή με 18 βαθμούς και στο 
+2 από τη δεύτερη θέση όπου 
βρίσκεται η Δόξα. Στη δεύτερη 
φάση έχει απολογισμό έξι νίκες, 
μία ήττα και συντελεστή τερμάτων 
12 υπέρ και μόλις δύο κατά. 
Απομένουν έντεκα παιχνίδια μέχρι 
το τέλος του πρωταθλήματος. 
Η επόμενη υποχρέωση είναι 
προγραμματισμένη για τις 
16 Μαρτίου απέναντι στην 
Καρμιώτισσα, εντός έδρας.

Ο προπονητής, Μάριος Νικολάου, 
δήλωσε για την πορεία της ομάδας 
μας: «Είμαστε ικανοποιημένοι από 
την παρουσία μας. Ειλικρινά δεν 
περίμενε κανείς μας ότι σε αυτή 
τη φάση του πρωταθλήματος 
θα βρισκόμαστε στην κορυφή 
της βαθμολογίας. Όμως με την 
πάροδο του χρόνο, τη δουλειά 
και το πείσμα των μικρών 
καταφέραμε να είμαστε πρώτοι. 
Πλέον, δεν σας κρύβω πως 
στόχος μας είναι η κατάκτηση 
του πρωταθλήματος».

Οι βαθμοί δεν αποτελούν 
προτεραιότητα σε αυτές τις 
ηλικιακές κατηγορίες. Ωστόσο 
τα αποτελέσματα δεν παύουν 
από το να επιβεβαιώνουν 
την πολύ καλή δουλειά που 
γίνεται στην Ακαδημία μας, 
όπως και το πνεύμα νικητή και 
νοοτροπία πρωταθλητή που 
καλλιεργούνται στους νεαρούς 
ποδοσφαιριστές μας.
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ

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

Αν σου προσφερόταν 
πρωταγωνιστικός ρόλος σε μια 
ταινία που ήδη έχει παιχτεί, σε 
ποια θα ήθελες να ήταν;
Ο αριστερόχειρας.

Τι είδους μουσική σου αρέσει;
Ελληνικό έντεχνο.

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

Τι σου αρέσει περισσότερο στην 
Κύπρο;
Ο καιρός και ο κόσμος.

Ένα πλεονέκτημά σου;
Θέλω να εξαντλώ τα πάντα 
για τη νίκη!

Ένα μειονέκτημά σου;
Ανυπόμονος.

Ο πιο σημαντικός αγώνας που 
έχεις αγωνιστεί;
Ελλάδα – Μεξικό, Mundial U20. 

Στην παρέα είσαι συνήθως 
ομιλητής ή ακροατής;
Aκροατής.

Ποια είναι η φιλοσοφία σου για 
τη ζωή;
Να χαίρεσαι τη ζωή γιατί είναι 
δώρο Θεού!

Σε ποια πόλη θα ήθελες να ζεις;
Στον Ωρωπό.

Αν ήσουν σούπερ ήρωας, ποιος 
θα ήθελες να ήσουν;
Σούπερμαν. 

Μαγειρεύεις; Αν ναι, ποια είναι η 
σπεσιαλιτέ σου;
Τα καλύτερα τοστ!

Ποιος συμπαίκτης σου μπορεί να 
κάνει τις περισσότερες κάμψεις;
Ο Χαράλαμπος για εμάς «Χαμπίμπης». 

Τι σκέφτεσαι συνήθως όταν 
οδηγάς;
Σκέφτομαι παρά πολλά. Συνήθως 
για το μέλλον. 

Αν ήσουν ταξιδιώτης στο χρόνο, 
θα ήθελες να ταξιδέψεις στο 
παρελθόν ή στο μέλλον; 
Παρελθόν.

Ποιον ποδοσφαιριστή θαυμάζεις;
Λιονέλ Μέσι. 

Τι κάνεις πάντα πριν να μπεις στο 
γήπεδο;
Την προσευχή και τον σταυρό μου. 

Τι σου αρέσει να κάνεις στον 
ελεύθερό σου χρόνο;
Να περνάω χρόνο με την 
οικογένεια μου.

I’M NOT JUST ANY TIRE

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

I AM A YOKOHAMA

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Λεωφ. Νίκης 29
1087 Λευκωσία
Τηλ: 22513405

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

ΤΙΜΗ
Πρώην Παλαιά 
Συνεργατική Τίμης
Τίμη, Πάφος
Τηλ: 99992611

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

DRIVE FOR MORE




