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Εκπλήρωσε το όνειρό του 
ο φίλος Θεόδουλος! 

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

Το όνειρό του πραγματικότητα έκανε ο φίλος 
Θεόδουλος, ο οποίος την περασμένη βδομάδα 
βρέθηκε στο «Ηλίας Πούλλος», παρακολούθησε την 
προπόνηση και πέρασε ένα απόγευμα μαζί με τους 
ποδοσφαιριστές μας! 

Ο Θεόδουλος είναι 11 χρόνων και φοιτά στο ειδικό 
σχολείο «Άγιος Σπυρίδωνας» Λάρνακας. Η μεγάλη του 
αγάπη, όπως όλων μας, είναι η ΟΜΟΝΟΙΑ! Ζει με πάθος 
την κάθε στιγμή της ομάδας μας, ταυτίζεται με τους 
ποδοσφαιριστές μας, παρακολουθεί με αφοσίωση όλα 
τα παιχνίδια, λατρεύει την ΟΜΟΝΟΙΑ! 

Η οικογένεια του Θεόδουλου μας μετέφερε τη μεγάλη 
του επιθυμία: Να επισκεφθεί το «Ηλίας Πούλλος» και να 

γνωρίσει από κοντά τους ποδοσφαιριστές μας. Έτσι και 
έγινε. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που όλοι αναμέναμε. Ο 
Θεόδουλος πανευτυχής απολάμβανε την κάθε στιγμή 
και οι γονείς του να τον καμαρώνουν με χαρά και 
υπερηφάνεια. 

Ο Θεόδουλος είναι παιδάκι ιδιαίτερα αγαπητό, έξω 
καρδιά, αισιόδοξος, με θετική ενέργεια, χιούμορ, 
ευγένεια και ζεστή καρδιά, αποτέλεσμα σωστής 
γονεϊκής ανατροφής. Δεν άργησε να προσαρμοστεί 
στο περιβάλλον του προπονητικού μας κέντρου και να 
κερδίσει την καρδιά όλων μας!  

Σε ευχαριστούμε φίλε Θεόδουλε για την επίσκεψη. Η 
ΟΜΟΝΟΙΑ είναι η δική σου οικογένεια!
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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

24η ΟΜΟΝΟΙΑ – Νέα Σαλαμίνα ....................................... 0-0

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Απόλλωνας 24 16-5-3 56-18 53

2 ΑΠΟΕΛ 24 15-6-3 46-21 51

3 ΑΕΛ 24 14-3-7 35-29 45

4 ΑΕΚ 24 12-7-5 38-16 43

5 Νέα Σαλαμίνα 24 9-6-9 29-31 33

6 ΟΜΟΝΟΙΑ 24 9-5-10 26-27 32

7 Ανόρθωση 24 9-8-7 29-29 29

8 Αλκή 24 6-5-13 24-44 23

9 Πάφος FC 24 7-7-10 24-39 22

10 ENΠ 24 5-6-13 19-39 21

11 Δόξα 24 5-6-13 28-40 21

12 Ερμής 24 3-4-17 22-43 13

ΣΚΟΡΕΡΣ

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

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

-. Φακούντο Περέιρα (Απόλλωνας)...............11

-. Ιβάν Τρισκόβσκι (ΑΕΚ) ...............................11

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

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

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΔΥΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

26η Αγωνιστική
Σάββατο, 30 Μαρτίου
ΑΕΚ vs Απόλλωνας (17:00)
Νέα Σαλαμίνα vs ΑΕΛ (18:30)
ΑΠΟΕΛ vs ΟΜΟΝΟΙΑ (19:00)
Κυριακή, 31 Μαρτίου 
ENΠ vs Πάφος FC (16:00)
Ερμής vs Δόξα (18:00)
Δευτέρα, 1 Απριλίου
Aνόρθωση vs Αλκή (19:00)

27η Αγωνιστική
ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΚ
ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ
Απόλλων – Νέα Σαλαμίνα
Δόξα – Ανόρθωση
Πάφος FC – Ερμής
Αλκή - ΕΝΠ
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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

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Ντούσαν 
Κέρκεζ

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

ΜΕΣΟΙ

Η σημερινή μας αντίπαλος από δύο 
συνεχόμενες ήττες στις πρώτες 
αγωνιστικές της β’ φάσης απέναντι 
σε ΑΕΚ και Απόλλωνα. Βρίσκεται 
στην 3η θέση της βαθμολογίας 45 
βαθμούς έχοντας απολογισμό 14 
νίκες, 3 ισοπαλίες και 7 ήττες σε 24 
αγώνες. 

Βοζίνια1 Πάτρικ 
Πρότσεκ95

Αντρέ
Τεϊξέιρα4 Ανδρέας 

Αβραάμ7

Μπόρις 
Γκοντάλ21

Ντόσα 
Τζούνιορ2

Νέστορας 
Μυτίδης9 Ρουμπέν 

Χουράδο22

Ιβάν
Σράνζ93Τζαρσίνιο 

Αντόνια77

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Χρίστος 
Γουίλερ42Χάρης 

Κυριάκου40

Κέβιν 
Λαφράνς13 Μομσιλό 

Ράσο27

Νιλς 
Τεϊξέιρα44

Ανδρέας 
Μακρής14

Αντρέας 
Κεραυνός30

Ντάνι 
Μπενίτεθ71

Λεάντρο
Σίλβα6 Νταβόρ 

Ζστραβκόβσκι8

Φιντέλις 
Ιρένε15

Τζον 
Γκαζντανιάγκα5

Μάρκο 
Αντάμοβιτς97Γιάννης 

Γερολέμου20

Άλεξ 
Ντα Σίλβα10 Μιγκέλ 

Τόρες16

Ατνάν 
Αγκάνοβιτς99
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Ο Γιόζεφ Κόνσλεϊ είχε σκοράρει στη νίκη 

με 2-1 τη σεζόν 2003-2004.

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΟΝΟΙΑ

vs ΑΕΛ

Υπέρ της ομάδας μας είναι η προϊστορία των εντός 
έδρας αγώνων απέναντι στην ΑΕΛ. Από τη σεζόν 
1953-1954 οι «πράσινοι» μετρούν 49 νίκες, έναντι 
11 των «γαλαζοκιτρίνων» της Λεμεσού, ενώ 
εννέα παιχνίδια εξήλθαν ισόπαλα. Σε αυτές τις 69 
αναμετρήσεις η ΟΜΟΝΟΙΑ σκόραρε 144 φορές 
και δέχθηκε μόλις 50 τέρματα. Χαρακτηριστικό της 
υπεροχής του «τριφυλλιού» απέναντι στην ΑΕΛ 
είναι πως διατηρούσε εντός έδρας αήττητο για 22 
διαδοχικά χρόνια! Επίσης, έχουν σημειωθεί πολλές 
ευρείες νίκες για την ΟΜΟΝΟΙΑ όπως το 5-0 τη 
σεζόν 1973-1974, το 6-0 τη σεζόν 1975-1976 και 
1989-1990, το 7-1 της σεζόν 1994-1995, το 6-2 το 
1995-1996 και το 5-1 της σεζόν 1997-1998.

Ο Άντραζ Κίρμ πέτυχε τα δύο από τα 
τέσσερα γκολ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη 
νίκη με 4-2 την αγωνιστική περίοδο 
2015-2016.

Σε αγώνα που είχε διακοπεί και συνεχίστηκε άλλη μέρα, η ομάδα μας επικράτησε με 1-0 χάρης σε γκολ του Φρέντι τη σεζόν 2011-2012.

www.greecyprus.com

ΥΨΗΛΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Στιγμιότυπο από τον αγώνα της αγωνιστικής περιόδου 2007-2008 όπου η ομάδα μας επικράτησε με 1-0. Διακρίνεται ο Γιώργος Βακουφτσής.

Πανηγυρικό στιγμιότυπο από τη σεζόν 
2005-2006 και τη νίκη της ομάδας μας 
με 2-0. Διακρίνονται οι Στέλιος Κίττος 
και Άκης Ιωακείμ.
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Γιόρντι Γκόμεθ .................  1981’
Λουκάς Βύντρα ................  1890’
Τόμας Μεχίας ...................  1846’
Νταβίντ Ραμίρεζ ...............  1566’
Γιάννης Κούσουλος ........  1500’
Άλεξ Σοάρες .....................  1478’
Φράνιο Πρέτσε .................  1374’
Mατ Ντάρμπισαϊαρ ...........  1230’
Αλμπέρτο Λόρα ................  1219’
Φάνος Κατελάρης ...........  992’
Κριστιάν Μανρίκε ............  759’
Κρις Μόντες ......................  748’
Χάρης Μαυρίας ................  694’
Δημήτρης Κολοβός .........  644’
Σάσα Ζίβετς .......................  637’
Μαρίνος Τζιωνής .............  624’
Μικάελ Γκαφούρ..............  573’
Αμπντούλ Ατζαγκούν ......  379’
Ραούλ Λοέ .........................  341’
Κωνσταντίνος Παναγή ....  313’
Δημήτρης Χριστοφή ........  273’
Χουανάν Εντρένα .............  234’
Μάρκο Μότα......................  105’

Γιόρντι Γκόμεθ .................... 23
Άλεξ Σοάρες ........................ 21
Νταβίντ Ραμίρεζ .................. 21
Λουκάς Βύντρα ................... 21
Τόμας Μεχίας ...................... 21
Γιάννης Κούσουλος ........... 20
Mατ Ντάρμπισαϊαρ .............. 18
Φράνιο Πρέτσε .................... 17
Αλμπέρτο Λόρα ................... 15
Κρις Μόντες ......................... 15
Φάνος Κατελάρης .............. 13
Σάσα Ζίβετς .......................... 11
Δημήτρης Κολοβός ............ 10
Κρίστιαν Μανρίκε ............... 9
Χάρης Μαυρίας ................... 9
Μαρίνος Τζιωνής ................ 9
Μίκαελ Γκαφούρ................. 8
Ραούλ Λοέ ............................ 8
Χουανάν Εντρένα ................ 6
Δημήτρης Χριστοφή ........... 6
Αμπντούλ Ατζαγκούν ......... 6
Κωνσταντίνος Παναγή ....... 4
Μάρκο Μότα......................... 2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Γιόρντι Γκόμεθ .....................  23
Λουκάς Βύντρα ....................  21
Τόμας Μεχίας .......................  20
Νταβίντ Ραμίρεζ ...................  19
Άλεξ Σοάρες .........................  17
Γιάννης Κούσουλος ............  16
Φράνιο Πρέτσε .....................  15
Αλμπέρτο Λόρα ....................  14
Φάνος Κατελάρης ...............  13
Mατ Ντάρμπισαϊαρ ...............  11
Κριστιάν Μανρίκε ................  9
Κρις Μόντες ..........................  7
Μίκαελ Γκαφούρ..................  7
Δημήτρης Κολοβός .............  7
Χάρης Μαυρίας ....................  7
Μαρίνος Τζιωνής .................  7
Σάσα Ζίβετς ...........................  6
Αμπντούλ Αντζαγκούν ........  5
Κωνσταντίνος Παναγή ........  4
Δημήτρης Χριστοφή ............  4
Ραούλ Λοέ .............................  3
Χουανάν Εντρένα .................  2
Μάρκο Μότα..........................  1

ΒΑΣΙΚΟΣ

Κρις Μόντες ..........................  8
Ματ Νταρμπισάιαρ ...............  7
Σάσα Ζίβετς ...........................  5
Ραούλ Λοέ .............................  5
Χουανάν Εντρένα .................  4
Γιάννης Κούσουλος ............  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

24η
 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
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Πώς περιμένεις το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ; 
Είναι ένα παιχνίδι στο σπίτι μας και πρέπει να 
κερδίσουμε...
«Φυσικά και πρέπει να κερδίσουμε αυτό 
το παιχνίδι. Θα πρέπει να δείξουμε σε 
όλους ότι το θέλουμε περισσότερο. Θα 
είναι δύσκολος αγώνας, αλλά είμαστε 
έτοιμοι να αγωνιστούμε για να 
πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Πόσο σημαντικό είναι για 
την ομάδα να πάρει την 
πρώτη της νίκη στη 
δεύτερη φάση;
«Είναι πολύ σημαντικό 
για εμάς να πάρουμε 
το πρώτο τρίποντο. 
Πιστεύουμε ότι μπορούμε 
να πάρουμε κάτι περισσότερο στη 
β’ φάση σε σχέση με πριν, αρχής 
γενομένης με τη νίκη απέναντι στην 
ΑΕΛ».

Τι διαφορετικό πρέπει να 
δείξει η ομάδα σε σχέση με το 
προηγούμενο παιχνίδι για να 
πάρει τους τρεις πόντους;
«Στο τελευταίο παιχνίδι ήμασταν 
πολύ κοντά αλλά δεν καταφέραμε 
να σκοράρουμε. Πρέπει να μείνουμε 
συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας, 
σε άμυνα και επίθεση, όπως λέει ο 
προπονητής μας».

Έχεις ήδη μετρήσει πολλά παιχνίδια 
κάτω από την εστία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Πώς 
αισθάνεσαι με τη συνολική σου απόδοση;
«Ειδικά όταν αγωνίζεσαι στη θέση του 
τερματοφύλακα, χρειάζεσαι περισσότερη 
εμπιστοσύνη για να αισθάνεσαι καλύτερα. 
Αυτό το νιώθω χάρη στους προπονητές μου, 
τον κ. Λεωνή και τον κ. Αναστασίου, που 

πιστεύουν σε μένα και με αυτό τον τρόπο μου 
επέτρεψαν να δείξω περισσότερα. Είναι 

μια θέση όπου ένα λάθος μπορεί να σε 
«σκοτώσει», όμως με την εμπιστοσύνη 
και την υποστήριξή τους αισθάνομαι 
ισχυρότερος».

Ο ΙΣΠΑΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΝΙΣΕ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 
ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΠΟΥ 

ΝΙΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΟΥ

TOMAΣ ΜΕΧΙΑΣ:
«Σημαντική για εμάς η πρώτη 

νικη στα Playoff»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:
«Να χτίσουμε χαρακτήρα και 

νοοτροπία νικητή» 

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΛ

Ο προπονητής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Γιάννης 
Αναστασίου, μίλησε στο Πρόγραμμα 
Αγώνα για τον αγώνα με την ΑΕΛ. 
Αναφέρθηκε στα στοιχεία που χρειάζεται 
βελτίωση και στο τι περιμένει από την 
ομάδα μας να κερδίσει από τη διαδικασία 
των playoff.

Πού πιστεύετε πως θα κριθεί το παιχνίδι με την ΑΕΛ;
«Θα κριθεί στη δική μας απόδοση και 
αποτελεσματικότητα. Στοιχείο που δεν είχαμε στο 
τελευταίο παιχνίδι απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. 
Δημιουργήσαμε πολλές φάσεις, αλλά δεν μπορέσαμε 
να σκοράρουμε. Όταν αντιμετωπίζεις τις καλύτερες 
ομάδες του πρωταθλήματος στα πλει οφ, τότε θα πρέπει 

να εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες 
σου».

Περιμένετε πως θα 
υπάρχουν διαφορές 
σε σχέση με το μεταξύ 
μας παιχνίδι προ δύο 
εβδομάδων;
«Δεν περιμένω 

ιδιαίτερες διαφορές 
στο παιχνίδι 

της ΑΕΛ. 
Όλη τη 
χρονιά 

αγωνίζεται με συγκεκριμένο στυλ και σύστημα. 
Μπορεί σε αυτό το χρονικό σημείο να μην βρίσκεται 
στην καλύτερη της φάση, αλλά δεν παύει να είναι μία 
επικίνδυνη ομάδα. Φυσικά, καταλύτικο ρόλο θα παίξει 
η δική μας απόδοση και πόσο πιο αποτελεσματικοί θα 
παρουσιαστούμε μπροστά στην αντίπαλη εστία».

Τι κρατάτε από το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα; 
Τόσο θετικά, όσο και στοιχεία που πρέπει να 
βελτιώσουμε. 
«Κρατάω την πολύ καλή αμυντική μας λειτουργία και 
το γεγονός πως δεν απειλήθηκαμε ιδιαίτερα απέναντι 
σε μία ομάδα που προσπάθησε να φτιάξει φάσεις με 
αντεπιθέσεις. Κόντρα στην ΑΕΛ θα είναι διαφορετικό το 
αμυντικό μας δίδυμο γιατί απουσιάζει ο Βύντρα, αλλά 
όλα τα παιδιά όταν αγωνίζονται δίνουν τα πάντα. Επίσης 
επιθετικά έμεινα ικανοποιημένος γιατί «απλωθήκαμε» 
στο γήπεδο, αφού γνωρίζαμε πως η Νέα Σαλαμίνα 
θα παρουσιαζόταν συμπαγής αμυντικά. Φτιάξαμε 
ευκαιρίες, αλλά δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε».

Τι είναι αυτό που ζητάτε από την ομάδα να κερδίσει 
μέσα από τη διαδικασία των playoff;
«Πρέπει να χτίσουμε χαρακτήρα και νοοτροπία νικητή. 
Το τονίζω ξανά και ξανά γιατί είναι πολύ σημαντικό 
για μία ομάδα όπως η ΟΜΟΝΟΙΑ να μην αποδέχεται 
την ήττα. Πρέπει να μάθουμε να δίνουμε το 100% για 
τη νίκη σε κάθε αγώνα. Έτσι, θα δημιουργήσουμε τις 
βάσεις για ένα ανταγωνιστικό σύνολο στη νέα σεζόν».
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η παρουσία του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο 
παιχνίδι με Νέα Σαλαμίνα
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Φωτορεπορτάζ από τον αγώνα κόντρα σε 
Νέα Σαλαμίνα.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Φιλικό παιχνίδι με την Ακαδημία 
Παγκύπριος – Ελευθέρια Νέας Υόρκης 
έδωσε στις 22 Φεβρουαρίου στο «Ηλίας 
Πούλλος» η Ακαδημία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 
Οι συμπατριώτες μας που ζουν μόνιμα 
στην Αμερική βρέθηκαν στην Κύπρο 
για ολιγοήμερη προετοιμασία. Σε αυτό 
το πλαίσιο διευθετήθηκε φιλικός 
αγώνας απέναντι στην ομάδα μας, την 
οποία αποτελούσαν παιδιά από όλες τις 
ηλικιακές κατηγορίες. Στόχος φυσικά δεν 
ήταν η νίκη, αλλά να αναπτυχθούν ισχυροί 

δεσμοί μεταξύ των δύο πλευρών και στο μέλλον να 
καταστούν θεσμός τέτοια παιχνίδια.

Οι άνθρωποι του Παγκύπριου – Ελευθέρια Νέας 
Υόρκης δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από τη 
φιλοξενία που έτυχαν και εξέφρασαν τη χαρά και 
την ικανοποιήση τους για την ευκαιρία που είχαν 
να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του «Ηλίας 
Πούλλος» αλλά και να αγωνιστούν απέναντι 
στην ομάδα μας.

Άλλωστε, η Κύπρος αποτελεί την πατρίδα τους 
και τέτοιες ενέργειες κρατούν ζωντανή τη 
σχέση των συμπατριωτών μας με τον τόπο που 
γεννήθηκαν!

Λίγα λόγια για τον Παγκύπριο Νέας Υόρκης

Ο Παγκύπριος – Ελευθέρια Νέας Υόρκης είναι 
Ελληνοκυπριακός ποδοσφαιρικός σύλλογος με έδρα 
τη συνοικία «Τζαμάικα» του Κουίνς της Νέας Υόρκης. 
Ιδρύθηκε το 1974 από Κύπριους πρόσφυγες της 
τουρκικής εισβολής. Αγωνίζεται στην 1η κατηγορία 
της Κοσμοπόλιταν Σόκερ Λιγκ της Νέας Υόρκης.

Έχει κυανόλευκα χρώματα και αγωνίζεται στο Στάδιο 
Μπέλσον χωρητικότητας 2.600 θεατών. ΟΜΟΝΟΙΑ και 
Παγκύπριος διατηρούν ιδιαίτερους δεσμούς καθώς 

δύο παλαίμαχοι 
αστέρες της 
ομάδας μας, 
οι Ευαγόρας 
Χριστοφή και 
Κώστας Πέτσας, 
αγωνίστηκαν 
στον σύλλογο 
της Νέας Υόρκης 
κατά την περίοδο 
των σπουδών 
τους στην 
Αμερική.

Φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην Ακαδημία 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και την Ακαδημία του 

Παγκύπριου – Ελευθέρια Νέας Υόρκης!
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Διαθέτει αξιοπρόσεκτο βιογραφικό και εμπειρίες και πολύ ψηλό επίπε-

δο. Από τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα φρόντισε να βάλει τον πήχη 

ψηλά καθώς το 2000, σε ηλικία 13 ετών, εντάχθηκε στην Ακαδημία της 

Αταλάντα. Μετά από τέσσερα χρόνια σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και 

ασταμάτητης προσπάθειας, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Serie A 

με την ομάδα του Μπέργκαμο. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του εξαργυρώθη-

καν με μεταγραφή στην Ουντινέζε, ένα χρόνο αργότερα. Στην ομάδα του Ού-

ντινε έμεινε για τέσσερα χρόνια, κάνοντας μάλιστα Ευρωπαϊκό ντεμπούτο στο 

Champions League, το 2005, σε αγώνα κόντρα στην Βέρντερ Βρέμης. Ακο-

λούθως, αφού πέρασε μία χρονιά (2007-2008) ως δανεικός στο Τορίνο, 

το 2009, εντάχθηκε στη Ρόμα με την οποία είχε γεμάτη χρονιά σε Ιταλία 

και Ευρώπη. Ήταν πλέον έτοιμος για ένα πολύ μεγάλο βήμα στην κα-

ριέρα του. Το 2010 εντάχθηκε στο δυναμικό της Μεγάλης Κυρίας 

του Ιταλικού ποδοσφαίρου, Γιουβέντους.  Τις πρώτες δύο 

χρονιές δόθηκε δανεικός σε Κατάνια και Μπολόνια, ενώ 

την τρίτη του χρονιά στους «Μπιανκονέρι» κατάφερε 

να καθιερωθεί. Τη σεζόν 2013-2014 πανηγύρισε 

τον τίτλο του πρωταθλητή Ιταλίας! Μετά από έναν 

ακόμα δανεισμό, αυτή τη φορά στη Μπολόνια, 

παίρνει την απόφαση να αποχωρήσει από το 

Ιταλικό ποδόσφαιρο ύστερα από 177 συμ-

μετοχές στην μεγάλη κατηγορία. Επόμενος 

προορισμός του ήταν η Αγγλία και η Γου-

ότφορντ, την οποία βοήθησε να ανέβει 

στην Premier League. Ο επόμενος 

χρόνος θα τον βρει και πάλι στην Αγ-

γλία, αυτή τη φορά στην Τσάρλτον. 

Το 2017 έκανε νέα στροφή στην 

καριέρα του και μετακινήθηκε 

στην Ισπανία για λογαριασμό 

της Αλμερία, με την οποία είχε 

γεμάτη χρονιά στην περσινή 

αγωνιστική περίοδο πριν υπο-

γράψει στην ομάδα μας. Μεγάλο 

κεφάλαιο στην καριέρα του, η πα-

ρουσία τους σε όλες της ηλικιακές 

ομάδες της Εθνικής Ιταλίας αλλά και 

στην Ολυμπιακή ομάδα της χώρας του, στο Πεκίνο 

το 2008: «Θέλω να συμβάλω στην προσπάθεια για να 

επιστρέψει η ΟΜΟΝΟΙΑ εκεί που πραγματικά ανήκει» 

ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιρι-

στής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
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Χορηγική συνεργασία με τη σειρά συμπληρωμάτων 
διατροφής Jointace της Vitabiotics, και την εταιρεία 
Μ.Σ.Ιακωβίδης ξεκίνησε η ομάδα μας! Η συνεργασία 
αφορά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Το  λογό-
τυπο της εταιρίας θα τοποθετηθεί στο παντελονάκι 
της επίσημης εμφάνισης.

Συμπληρώματα διατροφής 
Jointace της Vitabiotics

Η σειρά Jointace της Vitabiotics περιλαμβάνει εξει-
δικευμένα συμπληρώματα διατροφής που για ευλύ-
γιστες αρθρώσεις χωρίς πόνο. Η υγεία των χόνδρων 
και των οστών είναι σημαντική για τη μακροπρόθε-
σμη ευεξία και τη διατήρηση ενός ενεργού τρόπου 
ζωής.
Η σειρά συμπληρωμάτων διατροφής Jointace έχει 
αναπτυχθεί από ειδικούς επιστήμονες της Vitabiotics 
και παρέχει μοναδικούς συνδυασμούς, βιταμινών 
ιχνοστοιχείων και άλλων θρεπτικών ουσιών, που 
βελτιώνουν την κινητικότητα και την ευκαμψία των 
αρθρώσεων.
Κάθε προϊόν της σειράς συνδυάζει την θειική γλου-
κοσαμίνη με ένα μοναδικό συστατικό όπως: κολ-
λαγόνο, θειική χονδροϊτίνη, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, 

MSM ή εκχύλισμα Rose Hip, το οποίο το καθιστά 
εξειδικευμένο συμπλήρωμα για το συγκεκριμένο 
πρόβλημα αρθρώσεων
Το προϊόν Jointace, καθώς και όλα τα προϊόντα της 
Vitabiotics διατίθενται στην κυπριακή αγορά, σε όλα 
τα φαρμακεία από την εταιρεία  Μ.Σ Ιακωβίδης, μέ-
λος του Ομίλου MSJ.
Facebook Page: @VitabioticsCyprus  
Instagram: @Vitabiotics_Cyprus

Καλωσορίζουμε το Jointace της Vitabiotics στη 
μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Εκφράζουμε 
σεβασμό και εκτίμηση για τη σύναψη της χορηγικής 
συνεργασίας, αλλά και τη βεβαιότητα ότι θα είναι 
απόλυτα επιτυχής.

Έναρξη χορηγικής συνεργασίας με το 
συμπλήρωμα διατροφής Jointace της 
Vitabiotics & την εταιρεία Μ.Σ.Ιακωβίδης! 

Η ΟΜΟΝΟΙΑ είχε αναδειχθεί Ομάδα Ήθους για τη 
δεύτερη τετράδα αγώνων του Α΄ γύρου (5-8)
του πρωταθλήματος και παρέλαβε το χρηματικό 
βραβείο πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τη 
Νέα Σαλαμίνα, το περασμένο Σάββατο στο ΓΣΠ, 

Η  ειδική βαθμολογία τίμιου παιγνιδιού προκύ-
πτει μέσα από τις βαθμολογίες των παρατηρη-
τών, σύμφωνα με τα κριτήρια της FIFA και της 
UEFA. Λαμβάνονται υπόψη οι κάρτες, η συμπε-
ριφορά παραγόντων, προπονητών, παικτών και 
φιλάθλων, ο σεβασμός στις αποφάσεις των δι-
αιτητών και προς τους αντιπάλους και το θετικό 
παιγνίδι των ομάδων.

Παρέλαβε το βραβείο 
Ήθους η ομάδα μας! 

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
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ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

¦åòÝïäï÷: 
1984-1988
ªùííåôïøÛ÷: 129
¡ëïì: 82
¦òöôáõìÜíáôá: 2
ºàðåììï: 1
°óðÝäå÷: 1

Ήρθε στην Κύπρο το καλοκαίρι 1984, για να 
αντικαταστήσει τον αρχισκόρερ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 
Σωτήρη Καϊάφα και φάνηκε αντάξιος των 
προσδοκιών. Στα τέσσερα χρόνια (1984-1988) 
που φόρεσε το τριφύλλι στο στήθος, αγωνίστηκε 
σε 129 παιχνίδια και σκόραρε 82 γκολ. Κατέκτησε 
δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και μια ασπίδα.
Συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ξένους 
ποδοσφαιριστές, που πέρασαν από την ΟΜΟΝΟΙΑ 
και το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Η παρουσία του 
στο «τριφύλλι», από τα μέσα μέχρι τα τέλη της 
«χρυσής» δεκαετίας του '80, βοήθησε στο να 
διατηρήσει η ΟΜΟΝΟΙΑ τα σκήπτρα της. Τα 32 
γκολ που πέτυχε τη σεζόν 1986-87, αποτελούν την 
τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, πίσω 
από τους άλλους δύο "πράσινους" κανονιέρηδες, 
Σωτήρη Καϊάφα και Ράινερ Ράουφμαν. Την 

αγωνιστική περίοδο 1987-88, μαζί με τον Σαββίδη 
που ήταν ο παρτενέρ του στην επίθεση, πέτυχαν 53 
γκολ, οδηγώντας την ΟΜΟΝΟΙΑ στην κατάκτηση 
του πρωταθλήματος. Ενδεικτικές της ποιότητάς 
του, ήταν και οι 20 συμμετοχές που κατέγραψε στην 
Εθνική Βουλγαρίας.Είχε εκτόπισμα στο γήπεδο, 
καθώς ήταν ψηλός και ιδιαίτερα δυναμικός, 
στοιχεία που τον καθιστούσαν ανίκητο στο ψηλό 
παιχνίδι. Πέραν των πολλών τερμάτων που 
σημείωσε με κεφαλιές, είχε ιδιαίτερα ανεπτυγμένη 
την αίσθηση του γκολ και με την μπάλα στα πόδια, 
ειδικά μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Επιπλέον, το 
ισχυρό σουτ που διέθετε, τον έκανε επικίνδυνο και 
από μακρινές αποστάσεις. Ξεχώριζε για το ήθος 
του, ενώ σαν χαρακτήρας ήταν προσιτός, ευγενικός 
και πρόσχαρος.Ο Σπας Τζεβίζοφ γεννήθηκε στις 
27/09/1955, στο Πλόβτιβ της Βουλγαρίας.
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Αφοσίωση και 
ζήλο από τα 
τριφυλλάκια μας! 

Συνεχίζουν τις προπονήσεις και τη σκληρή 
δουλειά τα κλιμάκια grassroots της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Η αφοσίωση και ο ζήλος από 
τα τριφυλλάκια (γέννημα του 2007) είναι 
στοιχεία που ξεχωρίζουν.

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

Πληροφορίες / εγγραφές: 97 620 210.

Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, 
ώρα 20:00, στο ROYAL HALL, στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών 
του Ομίλου για τα 70 χρονα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και 
τέλει υπό την αιγίδα του Γ. Γ. του ΑΚΕΛ κ. Άντρου 
Κυπριανού.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα βραβευθούν:

1. Οι ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί τις 
Χρυσές Δεκαετίες 1970-80 και 1980-90 με αριθμό 
συμμετοχών ανω των 20.

2. Οι 20 πρώτοι ποδοσφαιριστές σε αριθμό 
συμμετοχών στην ιστορία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

3. Ειδικές βραβεύσεις σε άτομα για την προσφορά 
τους στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

Το ΔΣ του Ομίλου Παλαιμάχων καλεί τον 
ΟΜΟΝΟΙΑΤΙΚΟ κόσμο, όπως δώσει δυναμικά το 
παρών τους, στέλνοντας συνάμα το μήνυμα ότι η 
ΟΜΟΝΟΙΑ ήταν, είναι και θα παραμείνει για πάντοτε 
βαθιά ριζωμένη στην καρδιά μας!
Για κρατήσεις στα τηλέφωνα: 
99661071 & 97650640

Ο Όμιλος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
διοργανώνει τη Χοροεσπερίδα με τίτλο:

«70 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»
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Η υγεία των χόνδρων και των οστών είναι σημαντική για τη μακροπρόθεσμη ευεξία και τη 
διατήρηση ενός ενεργού τρόπου ζωής.

Η σειρά συμπληρωμάτων διατροφής Jointace έχει αναπτυχθεί από ειδικούς επιστήμονες της 
Vitabio�cs  και παρέχει μοναδικούς συνδυασμούς ιχνοστοιχείων, βιταμινών και θρεπτικών ουσιών, 
ιδανικά για όσους έχουν προβλήματα αρθρώσεων, ενεργή και έντονη ζωή και όσους αθλούνται.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΖΩΗ

Η βιταμίνη C υποστηρίζει τον κανονικό σχηματισμό κολλαγόνου για την κανονική λειτουργία των 
οστών και του χόνδρου.

Ο χαλκός βοηθά στη διατήρηση των φυσιολογικών συνδετικών ιστών και ως εκ τούτου μπορεί αν 
είναι ωφέλιμος για τον χόνδρο, καθώς ο χόνδρος αποτελείται το συνδετικό ιστό.

Περιλαμβάνουν βιταμίνη D, ψευδάργυρο και μαγγάνιο που βοηθούν στη διατήρηση των 
φυσιολογικών οστών.

Εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής 
για ευλύγιστες αρθρώσεις χωρίς πόνο

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Τα συμπληρώματα δ ιατροφής δεν  ε ίνα ι  υποκατάστατα μ ιας  ποικ ίλης και  ισορροπημένης δ ιατροφής και  ενός υγ ιούς τρόπου ζωής.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ

Με ποιον συμπαίκτη σου κάνεις περισσότερη 
παρέα;
Με τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους.

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

Τι είδους μουσική σου αρέσει;
Ελληνική μουσική..

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

Ο ποιο σημαντικός αγώνας που έχεις αγωνιστεί;
Το 2-0 με την ΑΕΛ.

Στην παρέα είσαι συνήθως ομιλητής ή ακροατής;
Ομιλητής.

Σε ποια πόλη θα ήθελες να ζεις;
Λας Βέγκας.

Ποιος διάσημος ποδοσφαιριστής θα ήθελες να 
ήσουν;
Λιονέλ Μέσσι. 

Ποιος συμπαίκτης σου μπορεί να κάνει τις 
περισσότερες κάμψεις;
Ο Κολοβός.

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

Ποιον ποδοσφαιριστή θαυμάζεις;
Τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Τι κάνεις πάντα πριν να μπεις 
στο γήπεδο;
Τον Σταυρό μου.

Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό σου 
χρόνο;
Να πηγαίνω για καφέ.




