τεύχος

Πρόγραμμα

Αγώνα

ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
28è áçöîéóôéëÜ 14/04/2019 ªôÀäéï ¡ª¦
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Θέµα

Σε δημοπρασία
η ιστορική
φανέλα του
Τάκη Μαυρή για
ιερό σκοπό!
ο Τάκης Μαυρής ήταν ο χρυσός σκόρερ της Κύπρου.

Το μεγαλείο της καρδιάς του απέδειξε
ο παλαίμαχος αστέρας της ομάδας
μας, Τάκης Μαυρής, προσφέροντας τη
φανέλα που φορούσε στο Κύπρος –
Ιταλία (1-1) σε δημοπρασία για ενίσχυση
του Παιδοογκολογικού Τμήματος του
Μακάρειου
Νοσοκομείου.

Το παιχνίδι είχε διεξαχθεί το Σάββατο, 12
Φεβρουαρίου 1983, στο Τσίρειο στάδιο που ήταν
κατάμεστο με 25.000 θεατές (δεν υπήρχαν καθίσματα,
ούτε στέγαστρο). Στο 47΄ η Κύπρος προηγήθηκε και ο
Γκρατσιάνι στο 58΄ ισοφάρισε.

«Προσφέρω αυτή τη συλλεκτική φανέλα για
δημοπρασία και όλα τα έσοδα θα πάνε στα παιδάκια
που το έχουν ανάγκη. Η ενέργεια γίνεται εις μνήμη
της συζύγου μου, που απεβίωσε πριν δύο χρόνια»,
ανέφερε ο Τάκης Μαυρής.

Ο πλειστηριασμός θα γίνεται μόνο με την υποβολή
γραπτών προσφορών στο Γραφείο του Προέδρου της
ΚΟΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση ahadjipanayi@cfa.
com.cy (κ. Αφροδίτη Χατζηπαναγή). Την Παρασκευή
19 Απριλίου, στις 12:00 το μεσημέρι και αφού ο
πλειστηριασμός ολοκληρωθεί, θα ανακοινωθεί
η μεγαλύτερη προσφορά καθώς και το όνομα του
τελευταίου πλειοδότη, εάν αυτός το επιθυμεί.

Πρόκειται για ανεκτίμητης αξίας φανέλα. Η εθνική μας
είχε πετύχει μια ιστορική επιτυχία εκείνο το βράδυ,
καθώς απέσπασε ισοπαλία από την τότε Παγκόσμια
πρωταθλήτρια Ιταλία, στο πρώτο της παιχνίδι μετά
που είχε κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο. Μάλιστα,

* Η πιο υψηλή προσφορά μέχρι τις 8 Απριλίου ήταν
4000 ευρώ.

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
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ΙΣΤΙΚΟ
Τ Ο Α ΓΩ ΝΜ Μ Α Τ Η Σ
ΠΡΟΓΡΑ
Σ

ΕΝΕΣ
ΟΙ ΕΠΟΜ ΙΣΤΙΚΕΣ
ΩΝ

ΔΥΟ ΑΓ

ΟΜΟΝΟ

ΙΑ

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

28η Αγωνιστική
Σάββατο, 20 Απριλίου
Ερμής vs Αλκή (17:00)
Πάφος FC vs Δόξα (19:00)
Κυριακή, 21 Απριλίου
Απόλλωνας vs ΑΕΛ (17:00)
ΕΝΠ vs Ανόρθωση (17:00)
ΑΕΚ vs ΑΠΟΕΛ (19:00)
Δευτέρα, 22 Απριλίου
Νέα Σαλαμίνα vs ΟΜΟΝΟΙΑ (19:00)
29η Αγωνιστική
ΕΝΠ – ΕΡΜΗΣ
ΑΕΚ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΑΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΠΑΦΟΣ FC
ΑΠΟΕΛ – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
ΔΟΞΑ – ΑΛΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

PLAYOFFS

1

ΑΠΟΕΛ

27

17-7-3

53-23

58

2

Απόλλωνας

27

16-6-5

59-24

54

3

ΑΕK

27

14-7-6

42-18

49

4

ΑΕΛ

27

15-3-9

38-35

48

5

Νέα Σαλαμίνα

27

10-7-10

31-34

37

6

ΟΜΟΝΟΙΑ

27

10-6-11

30-31

36

7

Ανόρθωση

27

11-9-7

32-32

36

8

Δόξα

27

7-7-13

39-44

28

9

Πάφος FC

27

9-7-11

30-42

28

10

Αλκή

27

7-5-15

27-51

26

11

ΕΝΠ

27

6-6-15

18-41

24

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

12

Ερμής

27

3-4-20

32-44

13

5. Ρουμπέν Χουράδο (ΑΕΛ).............................10

23η Απόλλων - ΟΜΟΝΟΙΑ................................................ 3-1
24η ΟΜΟΝΟΙΑ – Νέα Σαλαμίνα........................................ 0-0
25η ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΛ ....................................................... 3-1
26η ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ .................................................. 1-1
27η ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΚ ...................................................... 0-2

ΡΣ
ΣΚΟΡΕ
1. Ιβάν Τρισκόφσκι (ΑΕΚ)...............................13
2. Μπεράτ Σαντίκ (Δόξα).................................12
3. Φακούντο Περέιρα (Απόλλωνας)...............11

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

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ
Κωνσταντίνος
Παναγή

1

Τόμας
Μεχίας

25

Αλέξανδρος
Αντωνίου

61

2018-2019

Ο σημερινός μας αντίπαλος
προέρχεται από εντός έδρας
ισοπαλία απέναντι στη Νέα
Σαλαμίνα. Βρίσκεται στη 2 η θέση με
54 βαθμούς, έχοντας απολογισμό
16 νίκες, 6 ισοπαλίες και 5 ήττες.

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Κριστιάν
Μανρίκε

3

Αλμπέρτο
Λόρα

15
Φράνιο
Πρέτσε

Μίκαελ
Γκαφούρ

Λούκας
Βύντρα

71

Μάρκο
Μότα

5

26

7 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Γιάννης
Κούσουλος

31

8

Αμπντούλ
Ατζαγκούν

20

Μαρίνος
Τζιωνής

Γιόρντι
Γκόμεθ

Ραούλ
Λοέ

72

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

4 Βαλίντ
Σελίμοβιτς

Ζοάο
15 Ντιλάν
Ουεντραογκό 17 Πέδρο

28 Μάριος
Στυλιανού

37 Μίλαν
Κεμπρ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

22 Βαλεντίν
Ρομπέρζ

44 Έκτορ
Γιούστε

51 Κωνσταντίνος
Παπαμιχαήλ

56 Λεωνίδας
Κυριάκου

88 Γιώργος
Βασιλείου

ΜΕΣΟΙ

8 Κέβιν
Μπρου

Φακούντο
10 Σάσα
Μάρκοβιτς 14 Περέιρα

25 Χαράλαμπος
63 Ντανίλο
Κυριάκου
Σπόλιαριτς

Σοφρώνης
Αυγουστή

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Χριστιάν
Φώτη

73

Κρις
Μόντες

16

23

Μπρούνο
70 Μιχάλης
Παπαστυλιανού 83 Βάλε

46 Τάσος
Κίσσας

5 Εστεμπάν
Σακέτι

Δημήτρης
Κολοβός

ΜΕΣΟΙ

Άλεξ
Σοάρες

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Γιάννης
Αναστασίου

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Φάνος
Κατελάρης

Χαράλαμπος
Χαραλάμπους

Σάσα
Ζίβετς

17

49

Ματ
Νταρπισάιαρ

Λοΐζος
Λοϊζου

76
6

75

9

Χουανάν
Εντρένα

21

27

Δημήτρης
Χριστοφή

Νταβίντ
Ραμίρεζ

Χάρης
Μαυρίας

77

11

9 Νταβίντ
Φοπαλά

11 Εμίλιο
Ζελάγια

30 Αντρέ
Σκέμπρι

Πέτρος
50 Ιωάννης
Βασιλειάδης 57 Ψύχας

24

77 Αντριάν
Σαρδινέρο

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«ΟΜΑ∆Α»

¡éá îá ìáíâÀîåé÷
ôá îÛá ôè÷
ïíÀäá÷ íá÷

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ!

35

Ανδρόνικος
Κακουλλής

19 Μουσταφά
26 Φώτης
Καραγιόλ
Παπουλλής

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

80
7

* Χρέωση: µόνο €2,03 τον
µήνα (για συνδροµητές CYTA)
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ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΟΝΟΙΑ
vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
Καταπράσινη είναι η προϊστορία στους αγώνες
ΟΜΟΝΟΙΑ - Απόλλωνας, με την ΟΜΟΝΟΙΑ
ως γηπεδούχο. Σε σύνολο 66 αγώνων, από τη
σεζόν 1957-1958, το «τριφύλλι» έχει κερδίσει
τους 40, άλλοι 15 έληξαν ισόπαλοι, ενώ η ομάδα
της Λεμεσού πήρε τη νίκη 11 φορές. Στο
διάστημα αυτό η ΟΜΟΝΟΙΑ πέτυχε 138 γκολ και ο
Απόλλωνας 59. Η ομάδα μας, απέναντι
στον Απόλλωνα, πανηγύρισε αρκετές μεγάλες
επιτυχίες. Κάποιες ξεχωρίζουν για την έκταση
του σκορ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το 6-1 της
σεζόν 1960-1961, το 5-1 της σεζόν 1973-1974,
το 7-0 της σεζόν 1974-1975 και τα 5-0 τις σεζόν
1976-1977 και 2002-2003.

Χατ-τρικ πέτυχε ο Ράινερ Ράουφμαν
στη νίκη με 5-0 την αγωνιστική
περίοδο 2002-2003. Η νίκη
αυτή έδωσε και μαθηματικά το
πρωτάθλημα στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

Στιγμιότυπο από τη νίκη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
με 2-1 τη σεζόν 2001-2002. Διακρίνεται
ο Ηλίας Χαραλάμπους.
Ο Δημήτρης Χριστοφή είχε ανοίξει το σκορ στην
επικράτηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με 2-1 τη σεζόν
2012-2013.

Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου είχε ανοίξει το
δρόμο για την ανατροπή (2-1) στο παιχνίδι
της αγωνιστικής περιόδου 2009-2010,
ισοφαρίζοντας το παιχνίδι.

8

Φάση από το αγώνα της σεζό
ν 20042005 όπου η ομάδα μας επικ
ράτησε με
1-0. Πρωταγωνιστούν στο
στιγμιότυπο
οι Καϊάφας και Κορολόσκι.

ΥΨΗΛΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

www.greecyprus.com

27
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ΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
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Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΜΙΛΗΣΕ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Ο ΙΤΑΛΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:

ΜΑΡΚΟ ΜΟΤΑ:

«Να δώσουμε μεγαλύτερη
έμφαση στις λεπτομέρειες»

Ο προπονητής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Γιάννης
Αναστασίου, μίλησε στο Πρόγραμμα
Αγώνα για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα.
Αναφέρθηκε στα στοιχεία που χρειάζονται
για να έρθει η νίκη και τόνισε πως
χρειάζεται περισσότερη δουλειά και
έμφαση στις λεπτομέρειες.

την κυκλοφορία της μπάλας και το πρέσινγκ. Κερδίζαμε
γρήγορα την κατοχή της μπάλας, προσπαθήσαμε
να χρησιμοποιήσουμε το πλάτος του γηπέδου, να
παίξουμε αργά και γρήγορα. Το κάναμε και το κάναμε
σε πολύ καλό βαθμό. Ήταν τα στοιχεία που θέλαμε να
παρουσιάσουμε, γιατί δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις
και τις ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Έπειτα ήταν το
ρίσκο για εμάς, είτε να ισοφαρίσουμε, είτε να δεχθούμε
δεύτερο γκολ. Τελικά έγινε το 0-2 μετά από ένα ατομικό
λάθος και γενικά αυτά ήταν τα στοιχεια στα οποία
υστερήσαμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο παιχνίδι
με την ΑΕΚ τακτικά και τεχνικά ήμασταν αρκετά καλά,
ενώ και η φυσική μας κατάσταση αυτήν την εποχή είναι
σε πολύ καλό επίπεδο. Υστερούμε στις λεπτομέρειες
και εκεί πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση για να
μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι».

Έκτη φετινή αναμέτρηση απέναντι στον Απόλλωνα.
Την αναμένετε διαφορετική από τις προηγούμενες;
«Δεν νομίζω να είναι διαφορετική. Ο Απόλλων
είναι μία ομάδα που παίζει ένα συγκεκριμένο στιλ
ποδοσφαίρου, το έδειξε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν
και στα μεταξύ μας παιχνίδια. Από την πλευρά του
αντιπάλου δεν περιμένω κάτι διαφορετικό, περιμένω το
ίδιο στυλ παιχνιδιού».
Ποια στοιχεία χρειάζεται να
παρουσιάσουμε στον αγωνιστικό
χώρο για να κερδίσουμε;
«Είναι δύο πράγματα που πρέπει να
προσέξουμε. Να αποφύγουμε τα
αβίαστα λάθη στην άμυνα, κάτι που
δεν επιτρέπεται για την ποιότητα και το
επίπεδο που θέλουμε να είμαστε. Το
δεύτερο είναι η αποτελεσματικότητα
μας στην επίθεση, γιατί σε αυτά τα
παιχνίδια δεν θα έχουμε πολλές
ευκαιρίες, αλλά τις 3-4 που θα
φτιάξουμε πρέπει να τελειώσουμε.
Δυστυχώς, δεν τελειώνουμε τις
φάσεις όπως πρέπει.

Τι είναι αυτό που ζητάτε από τους
ποδοσφαιριστές σας στα εναπομείναντα
παιχνίδια της σεζόν;
«Αυτό που είπα στα παιδιά στην αρχή της
εβδομάδας, είναι ότι για εμάς δεν υπάρχουν
αδιάφορα παιχνίδια και απαιτώ και περιμένω
από όλους όσους αγωνιστούν στα επόμενα
παιχνίδια να δείξουν την ίδια σοβαρότητα και
το ίδιο πνεύμα. Είναι σημαντικό για εμάς να
συνεχίσουμε στο ίδιο καλό επίπεδο που
ήμασταν στα τελευταία παιχνίδια.
Θέλουμε να διατηρήσουμε
αυτό το επίπεδο και δεν θα
υπάρχουν δικαιολογίες αν
θα αγωνιστεί κάποιος άλλος
παίκτης ή θα συνεχίσουν να
αγωνίζονται οι ίδιοι. Το πιο
σημαντικό είναι όλοι όσοι
είναι εδώ να μπαίνουν στον
αγωνιστικό χώρο και να
δίνουν το μάξιμουμ για το
θετικό αποτέλεσμα».

Χάσαμε το τελευταίο παιχνίδι
απέναντι στην ΑΕΚ. Πού
πιστεύετε ότι πήγαμε καλά και
πού υστερήσαμε στο παιχνίδι
αυτό;
«Πήγαμε καλά στον έλεγχο,
12

«Θέλω να κερδίζω ακόμα και
στην προπόνηση»
Πώς περιμένεις το παιχνίδι απέαναντι στον Απόλλωνα;
Σίγουρα το επόμενο παιχνίδι απέναντι στον Απόλλωνα
είναι ντέρμπι, με μια καλή ομάδα που είναι στη 2η
θέση, που παλεύει για το πρωτάθλημα και παίζει καλό
ποδόσφαιρο. Αλλά και εμείς είμαστε σε καλή φόρμα από
πλευράς απόδοσης. Στο τελευταίο παιχνίδι δυστυχώς
χάσαμε και τώρα είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στις
νίκες, στο σπίτι μας μπροστά στον κόσμο μας.
Είναι σημαντικό για εμάς να επιστρέψουμε στις
νίκες...
Σίγουρα πρέπει να προσπαθήσουμε για την
επιστροφή στις νίκες. Προσωπικά δεν νιώθω
πίεση γι’ αυτό το γεγονός. Αυτό είναι το
ποδόσφαιρο και μου αρέσει η πίεση.
Θέλω να κερδίζω το κάθε παιχνίδι, όχι
μόνο στο πρωτάθλημα αλλά ακόμα
και στην προπόνηση. Αυτή είναι η
νοοτροπία μου και πιστεύω είναι ο
σωστός δρόμος στο ποδόσφαιρο.
Πιστεύω πως έχουμε
πιθανότητες για κάτι καλό όμως
πρέπει να σεβαστούμε την
αντίπαλη ομάδα καθώς βρίσκεται
σε καλύτερη θέση από εμάς στο
πρωτάθλημα. Είμαι αισιόδοξος
πως θα καταφέρουμε να πάρουμε
τη νίκη.

τελειώματα των φάσεων, καθώς στο παιχνίδι
με την ΑΕΚ χάσαμε αρκετές ευκαιρίες
για να σκοράρουμε. Επιπλέον πρέπει να
είμαστε πιο προσεκτικοί αμυντικά, κάτι που
εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ η οποία δεν άξιζε
τη νίκη όμως την πήρε από τα λάθη που
κάναμε. Όπως είπα και πριν αυτό είναι το
ποδόσφαιρο και πρέπει να παραμείνουμε
συγκεντρωμένοι και στα 90 λεπτά της
αναμέτρησης.
Έχεις σταθεροποιηθεί στην αρχική
ενδεκάδα, με καλές εμφανίσεις. Τι σημαίνει
αυτό για εσένα;
Ναι, είμαι συνεχώς στην ενδεκάδα και είμαι
χαρούμενος γι’ αυτό. Θέλω να βελτιώνω παιχνίδι
με παιχνίδι την απόδοση και την φυσική μου
κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα
καθώς όπως έχω πει, αγαπώ το ποδόσφαιρο
το οποίο είναι η ζωή μου μαζί με την οικογένειά
μου. Είμαι χαρούμενος όταν παίζω και μπορώ
να προσφέρω στην ομάδα και στον κόσμο μας.
Είμαι εδώ για αυτούς τους λόγους και θέλω
να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στα επόμενα
πέντε παιχνίδια, ώστε να τα κερδίσουμε όλα αν
αυτό καταστεί δυνατό. Όλη η προσοχή μου είναι στα
παιχνίδια που απέμειναν.

Τι διαφορετικό πρέπει να κάνει
η ομάδα μας, σε σχέση με το
προηγούμενο παιχνίδι, έτσι ώστε
να κερδίσει;
Για να κερδίσουμε τον αγώνα
πρέπει να σταθούμε από τακτικης
πλευρας καλά στο γήπεδο και να
δώσουμε το 100% ο καθένας από
εμάς. Πρέπει να βελτιωθούμε
στην τελική πάσα και στα
13
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η παρουσία του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο
παιχνίδι με την ΑΕΚ
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Φωτορεπορτάζ από τον αγώνα κόντρα σε ΑΕΚ
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ΟΜΟΝΟΙΑ και ΑΕΚ
με το λογότυπο του
#MoreThanFootball.

Ενέργεια στο πλαίσιο της εκστρατείας που
υποστηρίζεται από το UEFA Foundation for Children, το European Club Association και το European Football for Development Network!

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας!
Προωθεί το δικαίωμα όλων για ίση πρόσβαση,
οποιοδήποτε στιγμή το χρειαστούν, στις
υπηρεσίες υγείας!

Συμμετοχή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ εκστρατεία
Η φωτογραφία αποθανατίζει στιγμή από την
επίσκεψή μας στο HOPE FOR CHILDREN. Ενέργεια
συμπαράστασης στους πρόσφυγες, προβολής
του δικαιώματος στην ισότητα και της αξίας της
διαφορετικότητας, όπως και μήνυμα αντίθεσης σε
κάθε μορφή διακρίσης.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ ως Σύλλογος με έντονη δράση, επιρροή και εκτόπισμα στην Κυπριακή κοινωνία, δεν θα
μπορούσε να απουσιάσει από την εκστρατεία «More Than Football», που διοργανώνεται ετησίως από
την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων! Η εκστρατεία ξεκίνησε στις 19 Μαρτίου και ολοκληρώθηκε στις
09 Απριλίου και περιελάμβανε διάφορες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Με μεγάλη χαρά συμμετείχαμε
στην εκστρατεία αυτή, ώστε να συμβάλουμε στην προσπάθεια για δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας
με ενεργούς και ευαισθητοποιημένους πολίτες.

Ακολουθούν πιο κάτω μερικές από
τις δράσεις μας στο πλαίσιο της
εκστρατείας:
Εικόνες από τη συλλογή τροφίμων που πραγματοποιήσαμε
για την Ομάδα «Αγκαλιάζω με αγάπη»! Στο πλαίσιο της
εκστρατείας #MoreThanFootball η Τρίτη 9 Απριλίου ήταν
η μέρα που ενθάρρυνε πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν
στον τερματισμό της πείνας και της φτώχειας παγκοσμίως!
#OMONOIA European Club Association Morethanfootball
20

Μέσω της δυνατότητας που μας προσφέρει ο
αθλητισμός προωθούμε το δικαίωμα που έχουν όλοι
για ίσες ευκαιρίες, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου,
φυλής, εθνικότητας, προέλευσης, θρησκείας,
οικονομικής ή άλλης κατάστασης. Η δημοτικότητα
του ποδοσφαίρου, αλλά και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ,
αποτελούν ιδανικά εργαλεία για καταπολέμηση
της προκατάληψης, της μισαλλοδοξίας και του
ρατσισμού σε κάθε τους μορφή.

Ο αθλητισμός έχει καταλυτικό ρόλο να
διαδραματίσει στην προώθηση και διαφύλαξη
της ισότητας των φύλων: Ενημερώνει, εμπνέει,
ενθαρρύνει και υποστηρίζει. Επιπλέον συμβάλλει
στο να καταπολεμηθεί κάθε είδος διάκρισης σε
βάρος κοριτσιών και γυναικών
21
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΑΓΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2023!

«Περήφανος που θα συνεχίσω
σε αυτήν τη μεγάλη ομάδα»
Με το τριφύλλι στο στήθος
θα συνεχίσει να αγωνίζεται
ο Κωνσταντίνος Παναγή
μέχρι το 2023!
Ο 24χρονος διεθνής
τερματοφύλακας με μεγάλη
χαρά έχει υπογράψει το
νέο του συμβόλαιο με
την ομάδα μας και με
ενθουσιασμό, διάθεση
και αυτοπεποίθηση
προσβλέπει σε αρκετές
διακρίσεις και επιτυχίες με
τη φανέλα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ!
Μετά την υπογραφή
του συμβολαίου μίλησε
στο επίσημο κανάλι της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, το OFCTV.
Πώς νιώθεις για
την ανανέωση της
συνεργασίας σου με την ΟΜΟΝΟΙΑ;
«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω να
αγωνίζομαι για αυτήν τη μεγάλη ομάδα. Νιώθω
περήφανος, ανταμείβονται όλες οι θυσίες που έχω
κάνει μέχρι τώρα και μου το ανταποδίδει πίσω αυτό
η ΟΜΟΝΟΙΑ. Είμαι χαρούμενος που μου δείχνουν
αυτήν την εμπιστοσύνη και θέλουν να συνεχίσουν τη
συνεργασία μαζί μου».
Τι σημαίνει για εσένα αυτή η εξέλιξη;
«Είναι περισσότερες οι απαιτήσεις από τον εαυτό
μου. Είναι σημαντικό που θα συνεχίσω για τα επόμενα
τέσσερα χρόνια να βρίσκομαι σε μία πολύ μεγάλη
ομάδα, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Θα κάνω σωστές
προπονήσεις, θα βελτιώνομαι και νομίζω μέρα με τη
μέρα θα νιώθω και πιο δυνατός για να βρίσκομαι στην
καλύτερη κατάσταση και να βοηθάω την ομάδα».
Ποιοι λόγοι σε οδήγησαν να πάρεις αυτήν την
απόφαση;
Πρώτα απ'όλα, η εμπιστοσύνη που έδειξε η ομάδα
στο πρόσωπό μου. Οι επαφές που είχα με τον κύριο
Λάρκου και με τα υπόλοιπα μέλη που απαρτίζουν την

ομάδα προγραμματισμού.
Μου έδειξαν εμπιστοσύνη,
μου έδειξαν σεβασμό και
αυτό το εκτιμώ. Είμαι εδώ
υπέγραψα για να βοηθήσω
την ομάδα να υλοποιήσει
τους στόχους που έθεσε για
τα επόμενα χρόνια».
Οι ευθύνες και οι
απαιτήσεις είναι πλέον
μεγαλύτερες. Πώς το
αντιμετωπίζεις αυτό το
γεγονός;
«Το γνωρίζω πως είναι
μεγαλύτερες. Όλοι θέλουμε
η ΟΜΟΝΟΙΑ να βρίσκεται στα
ψηλά. Εγώ είμαι εδώ για να
βοηθήσω την ομάδα, είμαι εδώ
για να πάρω το νούμερο “1” της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ γιατί θα δουλεύω
σκληρά και θα δείχνω στους προπονητές μου ότι αξίζω
τη θέση και θα ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου
έδειξαν όλοι».
Είσαι, πλέον, από τους παλαιότερους ποδοσφαιριστές
στο ρόστερ και οι ευθύνες είναι και αγωνιστικού
χώρου...
«Σίγουρα αν είναι κάτι που μπορώ να βοηθήσω και είναι
εκτός αγωνιστικού χώρου θα το κάνω. Όλοι θέλουμε
το καλό της ομάδας, είμαι εδώ για να βοηθήσω και
υπέγραψα γιατί πιστεύω ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ μπορεί να
φτάσει εκεί ψηλά πάλι. Με αυτά που βλέπω και με τη
δουλειά που γίνεται στο “Ηλίας Πούλλος” το μέλλον θα
είναι αισιόδοξο».
Ένα μήνυμα προς τον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ;
«Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι γίνεται πολύ καλή
δουλειά στο “Ηλίας Πούλλος”, θέλουμε τον κόσμο
να είναι δίπλα μας, να πιστέψει στην προσπάθεια και
εμείς σε κάθε παιχνίδι, κάθε φορά που θα φοράμε το
σήμα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα τα δίνουμε όλα για να τους
κάνουμε περήφανους και να πάρουμε την ομάδα εκεί
που της αξίζει».
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I’M NOT JUST ANY TIRE

I AM A YOKOHAMA
DRIVE FOR MORE

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΥΠΡΟΥ

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

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Λεωφ. Νίκης 29
1087 Λευκωσία
Τηλ: 22513405

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ
Γωνία Λεωφ. Ελευθερίας
& Τριών Ιεραρχών
Κατάστημα 5 & 6
(έναντι Σκλαβενίτη)
Τηλ: 24661800

ΤΙΜΗ
Πρώην Παλαιά
Συνεργατική Τίμης
Τίμη, Πάφος
Τηλ: 99992611
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ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
¦åòÝïäï÷:
1986-2000
ªùííåôïøÛ÷: 372
¡ëïì: 36
¦òöôáõìÜíáôá: 3
ºàðåììá: 4
°óðÝäå÷: 5

Αγωνίστηκε στους «πράσινους» από το 1986 μέχρι
το 2000 και σε αυτά τα 14 χρόνια κατέγραψε 372
συμμετοχές, 36 γκολ και πανηγύρισε 12 τίτλους
(3 πρωταθλήματα, 4 κύπελλα, 5 ασπίδες). Επίσης,
αποτέλεσε και βασικό στέλεχος της Εθνικής Κύπρου,
με συνολικά 33 συμμετοχές. Πήρε μεταγραφή στην
ΟΜΟΝΟΙΑ από τον Ορφέα Λευκωσίας, το 1986, σε
ηλικία 19 χρόνων. Από την πρώτη χρονιά παρουσίας
του, ευτύχησε να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα με
προπονητή τον Ιόντσο Άρσοφ. Χαρακτηριστικό το
γεγονός πως άρχισε και έκλεισε την καριέρα του
με την κατάκτηση τίτλου, καθώς το τελευταίο του
παιχνίδι με την πράσινη φανέλα ήταν τον Μάιο
του 2000, όταν η ΟΜΟΝΟΙΑ κατέκτησε το κύπελλο
επικρατώντας στον τελικό του ΑΠΟΕΛ (4-2).
Υπήρξε πιστός στρατιώτης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ήταν

πολυθεσίτης ποδοσφαιριστής, καθώς αγωνιζόταν
σε οποιαδήποτε θέση του ζητούσε ο προπονητής
του, δίνοντας πάντοτε τον καλύτερό του εαυτό.
Καθιερώθηκε, ωστόσο, σε ρόλο αριστερού μπακχαφ, έχοντας ως κύρια χαρακτηριστικά τα ισχυρά
πνευμόνια, καλό κράτημα μπάλας, ταχύτητα και
γρήγορη ποδοσφαιρική σκέψη. Ξεχώριζε για το
πάθος, τη δύναμη και την αποφασιστικότητα του, ενώ
ο αριθμός των τερμάτων που πέτυχε «μαρτυρούν»
πως είχε ευχέρεια στο σκοράρισμα. Επιπλέον,
ξεχώριζε για το ήθος και τον αδαμάντινο χαρακτήρα
του. Ήταν κλασικό παράδειγμα ποδοσφαιριστή
αντί-σταρ. Είχε εξαιρετική σχέση με όλους τους
συμπαίκτες του και πάντοτε λειτουργούσε, εντός των
αποδυτηρίων, για το καλό της ομάδας. Γεννήθηκε
στις 2/2/1966 στη Λευκωσία.
26
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΟΜΟΝΟΙΑ U17
Συνεχίζονται επί καθημερινής βάσεως, στο «Ηλίας
Πούλλος» οι προπονήσεις για την ΟΜΟΝΟΙΑ
U17. Απομένουν ακόμη έξι αγωνιστικές μέχρι το
φινάλε του πρωταθλήματος. Παρακολουθήστε πιο
κάτω φωτορεπορτάζ από τις προπονήσεις των
ποδοσφαιριστών μας.
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ΓΝΩΡΙ

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

ΣΤΕ ΤΟ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΖΩΗ

Ν

Μαγειρεύεις; Αν ναι, ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου;
Μαγειρεύω ναι. Αφρικανικό φαγητό.
Τι σκέφτεσαι συνήθως όταν οδηγάς;
Την οικογένειά μου.

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

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

Τι είδους μουσική σου αρέσει;
Hip hop.

Ποιον ποδοσφαιριστή θαυμάζεις;
Jay-Jay Okocha.

Τι σου αρέσει περισσότερο στην Κύπρο;
Οι άνθρωποι.

Τι κάνεις πάντα πριν να μπεις στο γήπεδο;
Προσεύχομαι.

Στην παρέα είσαι συνήθως ομιλητής ή ακροατής;
Και τα δύο.

Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο;
Να περνώ χρόνο με την οικογένειά μου.

Ποια είναι η φιλοσοφία σου για την ζωή;
Προσευχή και σκληρή δουλειά.

Εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής
για ευλύγιστες αρθρώσεις χωρίς πόνο
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.
Περιλαμβάνουν βιταμίνη D, ψευδάργυρο και μαγγάνιο που βοηθούν στη διατήρηση των
φυσιολογικών οστών.
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.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι υποκατάστατα μιας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιούς τρόπου ζωής.

