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Έκπληξη στον Χαρίτο και… 
μοναδικές στιγμές!

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

Χαρίτος. Ένα παιδάκι δέκα χρόνων 
που κατάφερε σε μια ώρα να κερδίσει 
για πάντα θέση στην καρδιά μας! 
Τον επισκεφθήκαμε χθες για να του 
κάνουμε έκπληξη, ωστόσο η έκπληξη 
ήταν όλη δική μας! Τι χαρακτήρας, 
τι καρδιά, τι αγάπη, τι ευγένεια, τι 
μυαλό, τι καλοσύνη… και τόσα άλλα!

Η επίσκεψη προέκυψε όταν μάθαμε για 
τη λατρεία του Χαρίτου για την ΟΜΟΝΟΙΑ 
και τον Ματ Νταρμπισάιαρ. Μιλήσαμε με 

τον ποδοσφαιριστή μας και αποφασίσαμε 
να του κάνουμε επίσκεψη – έκπληξη στο 
φυσιοθεραπευτήριο όπου πηγαίνει. Με το που 
ο Χαρίτος είδε τον Ματ, χρειάστηκαν μερικά 
δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσει εάν ήταν 
πραγματικά μπροστά του, ή όχι. Ακολούθησαν 
στιγμές που θα τις κρατάμε για μια ζωή, ως 
μοναδικές αναμνήσεις!

Χαρίτο, είσαι σπάνιος άνθρωπος. Σε 
ευχαριστούμε για όλα όσα μας χάρισες! Θα τα 
πούμε ξανά σύντομα, στο Ηλίας Πούλλος!
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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

25η ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΛ  ................................................3-1

26η ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ  ...........................................1-1

27η  ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΚ  ...............................................0-2

28η OMONOIA – Aπόλλωνας ....................................0-2

29η Νέα Σαλαμίνα – ΟΜΟΝΟΙΑ .................................5-2

30η AEΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ .................................................3-2

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΠΟΕΛ 30 19-7-4 60-24 64

2 Απόλλωνας 30 17-7-6 62-28 58

3 ΑΕK 30 16-8-6 47-21 56

4 ΑΕΛ 30 16-4-10 44-41 52

5 Νέα Σαλαμίνα 30 11-8-11 37-41 41

6 ΟΜΟΝΟΙΑ 30 10-6-14 34-41 36

7 Ανόρθωση 30 12-11-7 41-37 41

8 Πάφος FC 30 11-8-11 37-47 35

9 Αλκή 30 9-5-16 32-55 32

10 Δόξα 30 7-8-15 43-50 29

11 ΕΝΠ 30 7-8-15 30-49 29

12 Ερμής 30 3-4-20 32-44 13

ΣΚΟΡΕΡΣ

1. Ιβάν Τρισκόφσκι (ΑΕΚ) ..............................15

2. Άνταμ Νέμετς (Πάφος FC) ..........................15

3. Νούνο Μοράις (ΑΠΟΕΛ) .............................13

4. Μπεράτ Σαντίκ (Δόξα) ................................12

5. Ρουμπέν Χουράδο (ΑΕΛ) ............................12

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

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ 
ΕΝΠ – ΑΛΚΗ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΔΟΞΑ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
ΕΡΜΗΣ – ΠΑΦΟΣ FC
ΑΕΚ – ΟΜΟΝΟΙΑ 
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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

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

Πάολο 
Τραμετσάνι

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

ΜΕΣΟΙ

Ο σημερινός μας αντίπαλος 
βρίσκεται στην πρώτη θέση με 
64 βαθμούς έχοντας απολογισμό 
19 νίκες, 7 ισοπαλίες και 4 ήττες. 
Προέρχεται από εντός έδρας νίκη 
σε βάρος του Απόλλωνα. 

Ράφαελ
Ρόμο 1 Ανδρέας 

Παρασκευάς98 Μπόι 
Βάτερμαν99

Καζού3 Χεσούς 
Ρουέδα5

Καρλάο50

Σάββας 
Γκέντζογλου6 Λούκας 

Σόουζα8 Γκάγιας 
Ζαχίντ17Κωστάκης 

Αρτυματάς4

Μπαουτίστα 
Κασίνι23 Νούνο 

Μοράις26 Αντρέ 
Βιντιγκάλ71

Μούσα 
Αλ Τάμαρι13 Στάθης 

Αλωνεύτης46Γιώργος 
Εφραίμ7

Αντόνιο
Γιάκολις70 Νόρμπερτ 

Μπάλογκ77 Ρομάν 
Μπέζακ89Ντελατόρε49

Τόμας Ντε 
Βινσέντι19

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Νικόλας 
Ιωάννου44

Γιώργος 
Μερκής30Πραξιτέλης 

Βούρος29

Μίκαελ 
Φακινέτι45

Λέο
Νατέλ37
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Πανηγυρισμοί από το το δεύτερο γκολ 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη νίκη με 2-1 την 
αγωνιστική περίοδο 2001-2002.

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

ΟΜΟΝΟΙΑ
vs ΑΠΟΕΛ

Υπέρ του «τριφυλλιού» δηλώνει η προϊστορία των 
«αιωνίων» ντέρμπι με γηπεδούχο την ΟΜΟΝΟΙΑ. 
Από το 1953 που πραγματοποιήθηκε ο πρώτος 
αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων, η ΟΜΟΝΟΙΑ 
μετρά 28 νίκες και 25 ήττες, ενώ 20 παιχνίδια 
έληξαν ισόπαλα.

Ο Λευτέρης Κοντολεύτερος είχε 
δώσει τη νίκη στην ομάδα μας 
με 3-2 στο τελευταίο λεπτό, τη 
σεζόν 2000-2001.

www.greecyprus.com

ΥΨΗΛΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ο Γιώργος Βακουφτσής με εκτέλεση πέναλτι έκρινε τον αγώνα της σεζόν 2005-2006 υπέρ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με 1-0.

Στιγμιότυπο από τη νίκη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με 3-0 

τη σεζόν 2012-2013.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ επικράτησε 2-1 του ΑΠΟΕΛ την 
αγωνιστική περίοδο 2007-2008. Διακρίνεται ο 
σκόρερ του δεύτερου γκολ, Δημήτρης Μάρης.
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Γιόρντι Γκόμεθ ..........................  2431’
Τόμας Μεχίας .............................  2296’
Λουκάς Βύντρα ..........................  2241’
Γιάννης Κούσουλος .................  2040’
Νταβίντ Ραμίρεζ ........................  2016’
Άλεξ Σοάρες ...............................  1863’
Mατ Ντάρμπισαϊαρ ....................  1482’
Κριστιάν Μανρίκε......................  1299’
Αλμπέρτο Λόρα .........................  1219’
Χάρης Μαυρίας ..........................  1199’
Φάνος Κατελάρης.....................  1089’
Δημήτρης Κολοβός...................  1095’
Κρις Μόντες ...............................  874’
Αμπντούλ Ατζαγκούν ...............  763’
Μικάελ Γκαφούρ .......................  758’
Μαρίνος Τζιωνής ......................  732’
Σάσα Ζίβετς ................................  637’
Μάρκο Μότα ...............................  555’
Ραούλ Λοέ ..................................  405’
Κωνσταντίνος Παναγή .............  403’
Δημήτρης Χριστοφή .................  273’
Χουανάν Εντρένα ......................  234’
Χαράλαμπος Χαραλάμπους ....  57’

Γιόρντι Γκόμεθ ..........................  29
Άλεξ Σοάρες ...............................  26
Νταβίντ Ραμίρεζ ........................  26
Τόμας Μεχίας .............................  26
Γιάννης Κούσουλος .................  26
Λουκάς Βύντρα ..........................  25
Mατ Ντάρμπισαϊαρ ....................  24
Κρις Μόντες ...............................  18
Δημήτρης Κολοβός...................  17
Κρίστιαν Μανρίκε ......................  17
Φάνος Κατελάρης.....................  16
Αλμπέρτο Λόρα .........................  15
Χάρης Μαυρίας ..........................  15
Μαρίνος Τζιωνής ......................  11
Αμπντούλ Ατζαγκούν ...............  11
Σάσα Ζίβετς ................................  10
Μίκαελ Γκαφούρ .......................  10
Ραούλ Λοέ ..................................  10
Μάρκο Μότα ...............................  7
Χουανάν Εντρένα ......................  6
Δημήτρης Χριστοφή .................  6
Κωνσταντίνος Παναγή .............  5
Χαράλαμπος Χαραλάμπους ....  2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Γιόρντι Γκόμεθ .....................  29
Νταβίντ Ραμίρεζ ...................  25
Λουκάς Βύντρα ....................  25
Τόμας Μεχίας .......................  25
Άλεξ Σοάρες .........................  22
Γιάννης Κούσουλος ............  22
Κριστιάν Μανρίκε ................  15
Αλμπέρτο Λόρα ....................  14
Mατ Ντάρμπισαϊαρ ...............  13
Δημήτρης Κολοβός .............  13
Χάρης Μαυρίας ....................  13
Φάνος Κατελάρης ...............  12
Αμπντούλ Αντζαγκούν ........  10
Κρις Μόντες ..........................  8
Μίκαελ Γκαφούρ..................  8
Μαρίνος Τζιωνής .................  8
Μάρκο Μότα..........................  6
Σάσα Ζίβετς ...........................  5
Κωνσταντίνος Παναγή ........  5
Ραούλ Λοέ .............................  4
Δημήτρης Χριστοφή ............  4
Χουανάν Εντρένα .................  1

ΒΑΣΙΚΟΣ

Ματ Νταρμπισάιαρ ....................  11
Κρις Μόντες ...............................  10
Ραούλ Λοέ ..................................  6
Σάσα Ζίβετς ................................  5
Χουανάν Εντρένα ......................  5
Δημήτρης Κολοβός...................  4
Γιάννης Κούσουλος .................  4
Άλεξ Σοάρες ...............................  4
Φάνος Κατελάρης.....................  4
Μαρίνος Τζιωνής ......................  3
Χάρης Μαυρίας ..........................  2
Κρίστιαν Μανρίκε ......................  2
Χαράλαμπος Χαραλάμπους ....  2
Δημήτρης Χριστοφή .................  2
Μίκαελ Γκαφούρ .......................  2
Αλμπέρτο Λόρα .........................  1
Αμπντούλ Ατζαγκούν ...............  1
Mάρκο Μότα ...............................  1
Τόμας Μεχίας .............................  1
Νταβίντ Ραμίρεζ ........................  1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Γιόρντι Γκόμεθ ...................  8
Νταβίντ Ραμίρεζ .................  8
Δημήτρης Κολοβός ...........  4
Μαρίνος Τζιωνής ...............  3
Ματ Ντάρμπισαϊαρ .............  2
Χάρης Μαυρίας ..................  2
Κρις Μόντες ........................  1
Δημήτρης Χριστοφή .......... 1
Άλεξ Σοάρες .......................  1
Φάνος Κατελάρης .............  1

ΓΚΟΛ
ΑΣΣΙΣΤ

ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δημήτρης Κολοβός ...........  5
Γιόρντι Γκόμεθ ...................  3
Νταβίντ Ραμίρεζ .................  3
Χάρης Μαυρίας ..................  2
Mατ Ντάρμπισαϊαρ .............  2
Σάσα Ζίβετς .........................  2
Άλεξ Σοάρες .......................  2
Μαρίνος Τζιωνής ...............  1
Κρίστιαν Μανρίκε ..............  1
Μάρκο Μότα........................  1

30η
 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
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Πώς περιμένεις το παιχνίδι απέναντι στον 
ΑΠΟΕΛ;
Είμαστε στο τέλος της σεζόν και έχουμε ένα 
σημαντικό παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Είναι ένα μεγάλο 
ντέρμπι και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους 
τρεις βαθμούς.

Θεωρείς πως εάν κλείσει η ομάδα τη σεζόν με 
θετικά αποτελέσματα, θα βοηθήσει για τη 
συνέχεια; 
Ναι, πιστεύω πως αν τελειώσουμε την σεζόν με 
θετικά αποτελέσματα, θα βοηθήσει την ομάδα 
να ξεκινήσει θετικά την επόμενη χρονιά.

Μετά το δεύτερο μισό του 
πρωταθλήματος έχεις 
σταθεροποιηθεί στην 
ενδεκάδα. Πώς 
αντιμετωπίζεις το 
γεγονός;
Πιστεύω το 
αντιμετωπίζω 
αρκετά καλά. 
Δούλεψα πολύ 
καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της σεζόν, με 
μοναδικό στόχο να βοηθώ 
την ομάδα.

Πώς κρίνεις την πρώτη σου 
χρονιά στην Κύπρο;
Βλέπω πολύ θετικά την πρώτη 
μου χρονιά στην Κύπρο. Έχω 
προσαρμοστεί στον τρόπο ζωής και 
γενικά νιώθω πολύ καλά με τη 
ζωή εδώ.

Ο ΙΣΠΑΝΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΕΛ 
ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΜΑΝΡΙΚΕ:
«Θέλουμε να κλείσουμε 

θετικά τη χρονιά»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:
«Καλύτερη εικόνα, 

να αποφύγουμε τα αβίαστα λάθη»

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΜΙΛΗΣΕ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΕΛ

Ο προπονητής, Γιάννης Αναστασίου, 
μίλησε στο Πρόγραμμα Αγώνα για το 
παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Αναφέρθηκε στις 
ιδιαιτερότητες του ντέρμπι με τον «αιώνιο» 
αντίπαλο και τις απαιτήσεις που έχει από 
τους παίκτες του.

Τελευταίο εντός έδρας ντέρμπι για τη φετινή σεζόν. 
Πώς το περιμένετε;
«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως όλα άλλωστε, 
στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Είναι 
δύο ομάδες που αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποιο 
αγωνιστικό στόχο να κυνηγήσουν. Το βασικό 
κίνητρο είναι το γόητρο. Αυτό είναι ένα στοιχείο 
σημαντικό για τη δική μας ομάδα. Στόχος 
είναι η νίκη και φυσικά να παρουσιάσουμε 
μία καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα 
τελευταία μας παιχνίδια».

Ποιες οι ιδιαιτερότητες ενός τέτοιου 
παιχνιδιού απέναντι στον «αιώνιο» 
αντίπαλο;
«Είναι πάντοτε οι ίδιες. Ένα παιχνίδι 
απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο, αλλά 
αυτή τη φορά η μορφή του ντέρμπι θα είναι 
διαφορετική. Θα έχει πάθος και μεγάλη 
ένταση παρά το γεγονός πως οι δύο 
ομάδες δεν έχουν κάποιο αγωνιστικό 
στόχο μέχρι το τέλος του 
πρωταθλήματος».

Ποια στοιχεία θα χρειαστεί να παρουσιάσουμε για να 
κερδίσουμε τον αγώνα;
«Σίγουρα θα πρέπει να παρουσιαστούμε 
συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι. Πρέπει να 
αποφύγουμε τα αβίαστα λάθη. Απέναντι σε θεωρητικά 
πιο εύκολα παιχνίδια δεν τα πληρώσαμε, όμως στα 
ντέρμπι κάθε λάθος που κάναμε, το πληρώσαμε 
ακριβά. Αυτά είναι θέμα αποφάσεων κατά τη 
διάρκεια του αγώνα και σε αυτόν τον τομέα πρέπει να 
παρουσιαστούμε συγκεντρωμένοι».

Ποιες απαιτήσεις έχετε από 
τους παίκτες σας;

«Έχουν απομείνει δύο 
παιχνίδια μέχρι το τέλος του 
πρωταθλήματος και πρέπει 
να βγάλουμε μία καλύτερη 
εικόνα στο γήπεδο. 
Απέναντι στον ΑΠΟΕΛ 
δείξαμε ότι μπορούμε να 
τον κοιτάξουμε στα μάτια 
και αυτό θα κάνουμε και 
σε αυτό το παιχνίδι. Θα 
προσπαθήσουμε για δύο 
νίκες, ώστε να κλείσουμε 
όσο πιο θετικά γίνεται τη 

χρονιά».
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η παρουσία του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στα 
παιχνίδια με Απόλλωνα και Νέα Σαλαμίνα.
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Για όλα τα θέματα που αφορούν την 
ομάδα μας μίλησαν σε Συνέντευξη Τύπου 
ο πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Σταύρος 
Παπασταύρου, ο Αθλητικός Διευθυντής, 
Νεόφυτος Λάρκου και ο προπονητής, 
Γιάννης Αναστασίου. 

Στην εισαγωγική του ομιλία 
ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, 
ανέφερε: «Πρέπει να 
απολογηθούμε γιατί δεν 
δώσαμε στον κόσμο αυτό 
που ήθελε φέτος. Δεν 
του άξιζε αυτή η σεζόν. 
Το αναγνωρίζουμε. Θα 
προσπαθήσω να σας εξηγήσω 
γιατί δεν βγήκε όπως έπρεπε, 
όπως περιμέναμε.
Το πρώτο είναι η πίεση του 
χρόνου. Ήταν λίγος ο χρόνος για να κάνουμε τον 
προγραμματισμό. Κάναμε λάθη λόγω χρόνου. 
Τα αναγνωρίζουμε και τα ξέρουμε. Πληρώσαμε 
ορισμένα λάθη. Χρειαζόμαστε χρόνο για να 
λύσουμε προβλήματα. Δυστυχώς κάποιοι παίκτες 
δεν ήταν του επιπέδου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
Δεν βλέπουμε πως ήταν πλήρως αποτυχημένη 
η σεζόν, έγινε αρκετή δουλειά που θα μας 

βοηθήσει στο μέλλον. Καταθέσαμε σχέδια για να 
κτίσουμε ξανά το «Ηλίας Πούλλος». Προσλάβαμε 
Αθλητικό Διευθυντή και Διευθυντή Σκάουτινγκ 
από το κυπριακό ποδόσφαιρο, που μας βοηθά. 
Ο προγραμματισμός άρχισε με τον Νεόφυτο και 

τον Σίμο. Γίνεται καλή 
δουλειά. Ξέρω πως δεν 
είχαμε ανακοινώσεις, 
όμως έρχονται. Δεν 
θέλουμε να κάνουμε 
τα ίδια λάθη με πέρσι. 
Τα κάνουμε όλα αυτά 
για τη νέα σεζόν. 
Νιώθουμε πως θα 
είμαστε σε καλύτερη 
θέση.
Τα σχέδια είναι 
μακροπρόθεσμα. Δεν 
είναι για 1-2 χρόνια. 

Θέλουμε να χτίσουμε την ΟΜΟΝΟΙΑ των επόμενων 
χρόνων. Δεν πετύχαμε τον στόχο της Ευρώπης. 
Θέλουμε και ελπίζουμε πως η επόμενη σεζόν θα 
είναι καλύτερη. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο 
μας περήφανο όπως παλιά».

Ακολούθως άρχισε ο κύκλος των ερωτήσεων:
Για το ενδεχόμενο αγοράς της περιοχής των 

Χαλεπιανών: «Έγιναν αρκετές προσπάθειες. 
Είχαμε δύο συναντήσεις με την Τράπεζα Κύπρου. 
Μιλήσαμε για έναν τρόπο εργασίας και ζητήσαμε 
αν τους ενδιέφερε να αγοράσουμε τις Χαλεπανιές. 
Δεν τα καταφέραμε να πάμε στο επόμενο στάδιο. 
Περιμένουμε ένα τηλέφωνο, να μας πάρουν πίσω. 
Μετά από 4 μήνες ακόμη δεν με πήρε κανείς 
πίσω, μετά από emails και τηλεφωνήματα. Έτσι, 
βλέπουμε παρακάτω».

Για το πόσο αισιόδοξος είναι για το μέλλον της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ: «Έναν χρόνο μετά μάθαμε πολλά 
πράγματα. Φέραμε ανθρώπους που ξέρουν το 
κυπριακό ποδόσφαιρο. Είναι επαγγελματίες. Όταν 
κοιτάξετε πίσω, δεν είχαμε αυτούς τους ανθρώπους 
κοντά μας. Νομίζω πως θα πάμε καλύτερα γιατί 
αρχίζουμε με καλύτερες προοπτικές».

Για τα δημοσιεύματα που αφορούν τη σχέση 
των Γιάννη Αναστασίου και Νεόφυτου Λάρκου: 
«Άκουσα και διάβασα αρκετά. Η θέση μου είναι πως 
θέλω να βοηθούν, να συζητούν. Αν συμφωνούν 
πάντα, τότε θα πρέπει να απολύσω κάποιον. Γιατί να 
πληρώνω δύο αν συμφωνούν σε όλα; Αυτός είναι 
ο τρόπος για να δουλεύουν σωστά. Ακόμη και να 
ισχύουν όσα γράφονται, εμένα δεν με ενοχλούν».
Από την πλευρά του ο Γιάννης Αναστασίου, ανέφερε: 

«Είναι υγιές να διαφωνούμε. Δουλεύουμε και οι 
δύο για τον κοινό σκοπό, που είναι το καλό της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ».

Για το συμβόλαιο με την PrimeTel ο Πρόεδρος 
ανέφερε: «Όταν αναλάβαμε είδαμε ότι υπήρχε 
συμβόλαιο που ανανεώθηκε για ακόμη πέντε 
χρόνια. Το συμβόλαιο ήταν πολύ άδικο για την 
ΟΜΟΝΟΙΑ και νιώσαμε πως όταν κοιτάζεις το 
μέγεθος και τον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και το 
συγκρίνεις με άλλες ομάδες, τότε πρέπει σε 
θέμα χρημάτων να αμοίβεσαι ως μεγάλη ομάδα 
της Κύπρου. Το συμβόλαιο που υπάρχει δεν 
δείχνει αυτό. Συζητούσαμε με την PrimeTel για 
να αναθεωρήσουμε τους όρους του συμβολαίου. 
Είχαμε κάποιες συναντήσεις και ελπίζω να βρούμε 
κάποια λύση για να μείνουμε στην PrimeTel. 
Υπάρχει το δικαστικό θέμα που θα προχωρήσει και 
θα δούμε».

Για το Μακάρειο: «Προσπαθήσαμε να κάνουμε 
καλύτερη συμφωνία με το ΓΣΠ. Δεν βρήκαμε λύση. 
Κοιτάξαμε το Μακάρειο, θέλουμε να μείνουμε 
στην Λευκωσία. Οι συζητήσεις είναι σε πολύ καλό 
στάδιο και ελπίζουμε πως θα παίζουμε εκεί από 
του χρόνου. Η προεργασία που πρέπει να γίνει θα 
τελειώσει σύντομα και θα έχουμε την απόφαση».

ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΑΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, 
Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, 
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΛΑΡΚΟΥ ΚΑΙ 
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Όλα όσα ειπώθηκαν 
στη Συνέντευξη Τύπου
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Για την απογοήτευση του κόσμου και το 
παράδειγμα του Σωματείου που είχε μία 
πετυχημένη σεζόν: «Καταρχάς να δώσω τα 
συγχαρητήρια μου στον Λώρη και στο Σωματείο 
για την εξαιρετική δουλειά. Ο λόγος για να νιώθει 
ο κόσμος αισιόδοξος; Να σας πω ένα παράδειγμα. 
Χθες ο Σίμος Ταραπουλούζης μου είχε πει πως 
όταν συμφωνήσουμε για κάποιους παίκτες δεν 
υπάρχει πιθανότητα να μην έχουμε καλή ομάδα. 
Καθρέφτης είναι το γήπεδο και με τον σωστό 
προγραμματισμό που γίνεται, είμαι σίγουρος ότι θα 
είμαστε πολύ καλύτεροι του χρόνου».
Από την πλευρά του ο Γιάννης Αναστασίου, τόνισε: 
«Μία ποδοσφαιρική ομάδα χρειάζεται πάντοτε 
δουλειά. Πάντα μου αρέσει να βάζω τον πήχη 
ψηλά και πάντα έχω απαιτήσεις από τον εαυτό 
μου. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και ίσως 

είναι δύσκολο να βρεις σταθερότητα. Αυτό είναι 
που ψάχνουμε. Πιστεύω ότι ένα διάστημα από 
Ιανουάριο μέχρι Μάρτιο βελτιώσαμε κάποια 
πράγματα και ήταν μία περίοδος που η ομάδα 
έδειξε κάποια στοιχεία στο παιχνίδι της. Κοιτάξαμε 
στα μάτια το ΑΠΟΕΛ, την ΑΕΚ, την Ανόρθωση, την 
ΑΕΛ. Μόνο με τον Απόλλωνα δεν ήμασταν καλοί. 
Σαν τρόπος δουλειάς ήταν αρκετά δύσκολο, διότι 
βρήκα μία ομάδα τσακισμένη ψυχολογικά και 
είχαμε και το αγωνιστικό κομμάτι. Θέλει χρόνο, 
πολλές φορές δεν τον έχεις. Συμφωνώ ότι ο 
κόσμος απογοητεύτηκε και το κατανοώ, από την 
άλλη προσπαθούμε, κάνουμε πράγματα τα οποία 
δεν φαίνονται και δουλεύουμε για να δούμε την 
επόμενη χρονιά την ομάδα όπως πρέπει. Στόχος 

μας θα είναι πάντα η νίκη για να φτάσει η ομάδα 
εκεί που τη θέλουμε».

Ακολούθως, πήρε το λόγο και ο πρόεδρος του 
Σωματείου, Λώρης Κυριάκου: «Οι επιτυχίες του 
Σωματείου που αναφέρθηκαν προηγουμένως 
οφείλονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στον 
κ. Σταύρο Παπασταύρου. Η βοήθεια του ήταν 
σημαντική και πιστεύω ότι στο μέλλον θα 
συνεχιστεί και θα γίνει πιο στενή και πιο δυνατή».

Για το πώς διαχειρίζεται την κριτική ο 
προπονητής Γιάννης Αναστασίου απάντησε: 
«Για εμένα, ένα πράγμα μετράει. Πιστεύω πάντα 
στη δουλειά. Σίγουρα τα τελευταία αποτελέσματα 
δεν αντικατοπτρίζουν τη δουλειά που γίνεται και 
είναι και άδικο για την ομάδα και γι’ αυτούς που 
δουλεύουν καθημερινά. Τη δεδομένη στιγμή, 
έχουμε πολλές αδυναμίες και θέλουμε να 
βγάλουμε το καλύτερο από τον κάθε αθλητή και 
να παρουσιάσουμε ομάδα ανταγωνιστική. Πάντα η 
κριτική έρχεται μετά το κακό αποτέλεσμα. Θαύματα 
δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά το σίγουρο 
είναι ότι δουλεύουμε και θέλουμε να γινόμαστε 
καλύτεροι. Από 'κει και πέρα, για μένα αυτό 
μετράει, η δουλειά και μέσα από αυτήν μπορείς να 

δείξεις έργο. Ευελπιστούμε για το καλύτερο».

Για την πορεία του προγραμματισμού ο κ. 
Λάρκου απάντησε: «Έχουμε καταλήξει κατά 90% 
στο ποιοι παίκτες πρέπει να φύγουν, όπως και στο 
πώς θα αγωνίζεται η ομάδα. Έχουμε δημιουργήσει 
μια ομάδα σκάουτινγκ που παρακολουθεί. Έχουμε 
στοχεύσει 4 περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που δεν 
είναι εύκολες. Μεθοδικά ελπίζουμε να πάρουμε 
τους καλύτερους παίκτες και να ανεβάσουμε σε 
επίπεδο το έμψυχο δυναμικό μας».

Για την ευθύνη του προπονητή μετά από τις 
ήττες, ο κ. Αναστασίου, δήλωσε: «Αναλαμβάνω 
την ευθύνη πάντα και όταν μιλάμε για μία ομάδα 
τότε ευθύνες έχουν όλοι. Η ευθύνη πάντα βαραίνει 
τον προπονητή. Δεν θέλω ποτέ να δημιουργώ 

παρεξηγήσεις. Προσπαθώ με τους παίκτες που 
έχουμε να κάνω το καλύτερο δυνατό. Δεν αρνούμαι 
την ευθύνη για τον τρόπο που παίζει η ομάδα. Εσείς 
τι θέλετε; Να βγαίνω κάθε φορά μετά από ήττα και 
να αναλαμβάνω την ευθύνη να λέω ότι είναι δική 
μου η ευθύνη; Αν είναι αυτό μπορώ να το κάνω, 
αλλά είτε το κάνω είτε όχι, η ευθύνη θα βαραίνει 
πάντα εμένα».

Για τη σχέση με τον Ματ Ντάρμπισαϊαρ ο Γιάννης 
Αναστασίου τόνισε: «Όταν ήρθα στην ομάδα 
παίζαμε την Κυριακή με τον Ερμή. Το πλάνο είχε 
τον Ματ βασικό. Το Σάββατο μου είπε ο γιατρός 
ότι είναι τραυματίας. Έπαιξε ο Ραμίρεζ, τα πήγε 

καλά, ήταν καλή η εικόνα της ομάδας και θεώρησα 
ότι τη δεδομένη στιγμή η ομάδα δεν χρειαζόταν 
να αλλάξει. Αυτό που λέω είναι ότι όλοι πήραν 
ευκαιρίες. Αν υπάρχει κάποιος παίκτης που πρέπει 
να παίζει και είναι καλός, τότε θα παίξει. Εγώ 
κοιτάζω να δω πώς λειτουργεί ο κάθε ένας και 
πώς βοηθάει την ομάδα και βάση αυτού βγαίνει το 
πλάνο και η εντεκάδα. Όσοι μπαίνουν και κάνουν 
αυτά που απαιτεί η ομάδα, θα παίζουν. Δεν έχω με 
κανέναν πρόβλημα».

Για την ανέγερση ιδιόκτητου γηπέδου, ο κ. 
Σταύρος Παπασταύρου: «Πρέπει να βρούμε τη 
γη και μετά να κάνουμε όλες τις απαιτούμενες 
διαδικασίες. Εάν για παράδειγμα βρούμε στον 
επόμενο χρόνο τη γη, τότε υπολογίζουμε μέσα στα 
επόμενα 4-5 χρόνια να έχουμε το δικό μας γήπεδο. 
Είτε στο Μακάρειο παίζουμε του χρόνου, είτε 
αλλού, θα είναι κάτι προσωρινό μέχρι να έχουμε το 
δικό μας γήπεδο. Ό,τι θυσία χρειαστεί να κάνουμε, 
θα την κάνουμε».

Σε ερώτηση για το κατά πόσο θα είναι μειωμένο 
το μπάτζετ τη νέα περίοδο ο κ. Παπασταύρου 
ανέφερε: «Όχι, το μπάτζετ δεν θα είναι μειωμένο 
τη νέα σεζόν».

«ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΓΙΑ 1-2 ΧΡΟΝΙΑ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ 
ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΩΝ 
ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ. ΘΕΛΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΣΕΖΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ», 
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

«ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΜΑΘΑΜΕ 
ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΦΕΡΑΜΕ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΤΟ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ 
ΘΑ ΠΑΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑΤΙ 
ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ», ΣΧΟΛΙΑΣΕ Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
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Ο Τάκης Μαυρής παρέδωσε την ιστορική 
φανέλα της Εθνικής στην ΟΜΟΝΟΙΑ!

Σε μια λιτή τελετή που 
πραγματοποιήθηκε την 
περασμένη Δευτέρα στα 
Γραφεία της ΚΟΠ, στην 
παρουσία του Προέδρου 
Γιώργου Κούμα, ο Τάκης 
Μαυρής παρέδωσε στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ την ιστορική 
φανέλα που φορούσε 
στον αγώνα της Εθνικής 
μας ομάδας με την Ιταλία 
στις 12 Φεβρουαρίου 1983.

Φορώντας αυτή τη φανέλα, ο Τάκης Μαυρής σκόραρε 
το γκολ της ομάδας μας στην ισοπαλία 1-1 με την τότε 
Παγκόσμια Πρωταθλήτρια.

Μετά από επιθυμία του κ. Μαυρή, η φανέλα τέθηκε 
σε πλειστηριασμό από την Κυπριακή Ομοσπονδία 
Ποδοσφαίρου και τα έσοδα θα δοθούν στο 
Παιδογκολογικό τμήμα του Μακάρειο Νοσοκομείου, 
στην μνήμη της συζύγου του. Η Ομόνοια πλειδότησε 
για τη φανέλα με 4000 ευρώ ενώ στο ποσό αυτό θα 
προστεθεί εισφορά 2000 ευρώ από την ΚΟΠ.

Εκ μέρους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 
τη  φανέλα παρέλαβε ο 
Αναπληρωτής Πρόεδρος 
Δημήτρης Γρηγόρη.

«Η σημερινή εκδήλωση 
αποδεικνύει πως οι μεγάλοι 
ποδοσφαιριστές δεν είναι 
μόνο αυτοί που διακρίνονται 
στο γήπεδο αλλά, κυρίως είναι 
αυτοί που διακρίνονται στην ίδια 

τη ζωή. Η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν θα μπορούσε να απουσιάζει 
από αυτή την πρωτοβουλία του Τάκη Μαυρή ο οποίος 
έγραψε τη δική του ιστορία με τη φανέλα της ομάδας 
μας», ανέφερε ο κ. Γρηγόρη.

«Ευχαριστώ την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου 
και κυρίως τον Πρόεδρό της, θέλω να ευχαριστήσω 
την ΟΜΟΝΟΙΑ και το φίλο Δημήτρη. Αυτά τα λεφτά 
θα δοθούν σήμερα στο Παιδογκολογικό τμήμα του 
Μακάρειο Νοσοκομείου, στη μνήμη της συζύγου 
μου, κάτι που ήταν δική μου επιθυμία αλλά και της 
οικογένειάς μας. Σας ευχαριστώ όλους», δήλωσε 
συγκινημένος, ο Τάκης Μαυρής.

Παρέλαβαν τη φανέλα 
τους οι νικητές του 
διαγωνισμού για τον 
Μιχαήλ – Άγγελο!
Αρκετοί από τους νικητές της κλήρωσης 
του διαγωνισμού για τον Μιχαήλ – Άγγελο 
πέρασαν από τα γραφεία μας και παρέλαβαν 
τη φανέλα που έχουν κερδίσει! 
Φίλαθλοι από διάφορες ομάδες ένωσαν 
δυνάμεις για να δώσουν… φτερά στον 

Μιχαήλ – Άγγελο, ο οποίος βρίσκεται στην 
Αμερική και ακολουθεί μια πρωτοποριακή 
θεραπεία. 
Ευχαριστούμε ξανά τις ομάδες που 
στήριξαν την προσπάθεια και όλους όσους 
συμμετείχαν στο διαγωνισμό!



OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 34

24

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

Πρόγραμμα προετοιμασίας για την 
αγωνιστική περίοδο 2019-20

Έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα 
προετοιμασίας της ομάδας μας για την 
αγωνιστική περίοδο 2019-20. Η αρχή 
θα γίνει την 1η Ιουλίου με εργομετρικές 
εξετάσεις και θα ακολουθήσει 
προετοιμασία σε «Ηλίας Πούλλος», 
Κυπερούντα και Πολωνία. 

Παρουσιάζουμε πιο κάτω αναλυτικά το πρόγραμμα 
προετοιμασίας:

1-2 ΙΟΥΛΙΟΥ: 
Εργομετρικές εξετάσεις

3 ΙΟΥΛΙΟΥ: 
Πρώτη προπόνηση

8-12 ΙΟΥΛΙΟΥ:
Προετοιμασία στην Κυπερούντα 

16-28 ΙΟΥΛΙΟΥ:
Βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Πολωνία, στο 
HOTEL MISTRAL SPORT. Το αθλητικό κέντρο 
βρίσκεται στο Gniewino, στη γραφική ύπαιθρο της 
βόρειας Kashubia και σε απόσταση 60χλμ. από το 
Γκντανσκ.

5-9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 
Προετοιμασία στην Κυπερούντα

Θα πραγματοποιηθούν εννέα φιλικά παιχνίδια, σε 
Κύπρο και Πολωνία. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν 
σε μεταγενέστερο στάδιο.
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ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

¦åòÝïäï÷: 1990-1996
ªùííåôïøÛ÷: 112
¡ëïì: 5
¦òöôáõìÜíáôá: 1
ºàðåììá: 2
°óðÝäå÷: 2

°£¿ª
ÌÄËª°Á£ÃË

Υπήρξε γέννημα-θρέμμα της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής 
των «πρασίνων» το 1982 και πραγματοποίησε το 
ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα οκτώ χρόνια 
αργότερα, το 1990. Αγωνίστηκε με το «τριφύλλι» 
στο στήθος για έξι χρόνια, καταγράφοντας 112 
συμμετοχές και πέντε γκολ. Κατέκτησε ένα 
πρωτάθλημα, δύο κύπελλα και δύο ασπίδες. 
Προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα του «τριφυλλιού» 
σε μια εποχή που η ΟΜΟΝΟΙΑ προερχόταν από 
δύο «χρυσές» δεκαετίες και θεωρείτο η απόλυτη 
κυρίαρχος στο χώρο του Κυπριακού ποδοσφαίρου. 
Ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην πορεία προς την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 1992-1993. 
Πολλοί θα τον θυμούνται ως τον άνθρωπο που κατά 
μεγάλο βαθμό έκρινε τον τίτλο εκείνης της χρονιάς, 
αφού το δικό του γκολ στο τελευταίο παιχνίδι με 
τον Απόλλωνα, «σφράγισε» τη νίκη με την οποία η 
ΟΜΟΝΟΙΑ στέφθηκε πρωταθλήτρια. Αναντικατάστατο 
στέλεχος ήταν και στην πορεία της ομάδας μας προς 
την κατάκτηση του κυπέλλου το 1994, αφού ήταν ο 
μόνος ποδοσφαιριστής των «πρασίνων» που δεν 
έχασε λεπτό στους οκτώ αγώνες της διοργάνωσης. 

Η μοίρα, ωστόσο, του έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Ένας 
σοβαρός τραυματισμός τον ανάγκασε να τερματίσει 
πρόωρα την ποδοσφαιρική του καριέρα, σε ηλικία 
μόλις 26 ετών. Σε μια εποχή που διάνυε την καλύτερη 
περίοδο της καριέρας του και το ποδοσφαιρικό του 
μέλλον προδιαγραφόταν λαμπρό. Σήμα κατατεθέν του 
ήταν το δυνατό σουτ, το οποίο του έδινε τη δυνατότητα 
να απειλεί από μακρινές αποστάσεις την αντίπαλη 
εστία. Ήταν «τρεχαντήρι» στη μεσαία γραμμή, δίνοντας 
σημαντικές βοήθειες στην ανασταλτική λειτουργία 
της ομάδας. Ήταν πολύ έξυπνος ποδοσφαιριστής, 
με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, διορατικός και 
ώριμος. Εξάλλου μόνο τυχαία δεν είναι η ιστορία που 
θέλει τον κ. Άρσοφ να τον είχε συμβουλευτεί στον 
καταρτισμό της ενδεκάδας και στην τακτική, για τον 
«τελικό» πρωταθλήματος κόντρα στον Απόλλωνα τη 
σεζόν 1992-1993. Μετά την απόσυρσή του από την 
ενεργό δράση, συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του στην ΟΜΟΝΟΙΑ από το πόστο του προπονητή 
στην Ακαδημία, όπου θήτευσε για περίπου 15 χρόνια. 
Αποτέλεσε προπονητής της δεύτερης ομάδας για 
6 χρόνια κατακτώντας και δύο πρωταθλήματα. 
Γεννήθηκε στις 21/11/1969.
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Ξεχώρισαν ποδοσφαιριστές στο 
τουρνουά της Αγίας Νάπας, 

θα αξιολογηθούν και στο μέλλον

Αρκετά χρήσιμη ήταν η παρουσία 
αντιπροσωπείας της Ακαδημίας μας στο 
πρόσφατο τουρνουά της Αγίας Νάπας, 
καθώς κατάφερε να ξεχωρίσει κάποιους 
νεαρούς ποδοσφαιριστές τους οποίους 
έχει στόχο να αξιολογήσει περαιτέρω στο 
μέλλον ώστε να σχηματίσει την καλύτερη 
δυνατή εικόνα για την αξία τους και να 

καταλήξει στο κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια 
ένταξης στα τμήματα υποδομής της ομάδας μας.

Εξαμελής ομάδα της Ακαδημίας μας με επικεφαλής 
τον υπεύθυνο του τμήματος σκάουτινγκ, Νικόλα 
Θεοδοσίου, έδωσε την παρουσία της στα γήπεδα της 
Αγίας Νάπας καθ΄ όλη τη διάρκεια του τουρνουά 
και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει δεκάδες 
παιχνίδια και εκατοντάδες ποδοσφαιριστές.  Ο 
κ. Θεοδοσίου σε δηλώσεις του στην επίσημη 
ιστοσελίδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ εξήγησε τη διαδικασία 
αξιολόγησης και τη μέθοδο που ακολουθήθηκε:

«Παρακολουθήσαμε το τουρνουά της Αγία Νάπα 
με ομάδα έξι ατόμων που αποτελείτο από εμένα, 
τον προπονητή της ομάδας U14, τον προπονητή 
της ομάδας U15, έναν γυμναστή (μέλος της 
ομάδας φυσικής κατάστασης), τον υπεύθυνο 
προπονητή τερματοφυλάκων και τον Διευθυντή της 
Ακαδημίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο τουρνουά 
της Κύπρου που λαμβάνουν μέρος εκατοντάδες 
παιδιά και όπως ήταν φυσιολογικό θα υπήρχαν 
αρκετά ταλέντα. Σκοπός της παρουσίας μας ήταν 

να παρακολουθήσουμε νεαρούς ποδοσφαιριστές 
και να εντοπίσουμε κάποια ταλέντα για τα οποία 
πιθανόν να ενδιαφερθούμε για ένταξή τους στην 
Ακαδημία μας. Ξεχώρισαν κάποιες περιπτώσεις οι 
οποίες θα αξιολογηθούν και στο μέλλον, ώστε να 
σχηματίσουμε την καλύτερη δυνατή άποψη για την 
αξία τους» ήταν το αρχικό του σχόλιο.

Για τη  φιλοσοφία του τμήματος σκάουτινγκ της 
Ακαδημίας, πρόσθεσε «σκοπός μας είναι να γίνεται 
συνεχής αξιολόγηση πριν να παρθεί η τελική 
απόφαση. Για παράδειγμα, όταν εντοπιστεί ένας 
νεαρός που ενδιαφέρει, θα τον δούμε αρκετές 
φορές αγωνιζόμενο για να διαπιστώσουμε εάν 
πληροί τα κριτήρια για ένταξή του στην Ακαδημία 
μας. Είναι αρκετά πράγματα που αξιολογούνται στον 
κάθε ποδοσφαιριστή όπως η τεχνική κατάρτιση, 
το φυσικό ταλέντο, η ποδοσφαιρική ευφυΐα, 
η προοπτική κτλ. Επίσης όλες οι διαδικασίες 
γίνονται σε συνεννόηση με τον Τεχνικό Διευθυντή 
της Ακαδημίας, Βασίλη Μήττα και σε κάποιες 
περιπτώσεις με τον Υπεύθυνο ανάπτυξης Grass-
roots, Χάρη Νικολάου. Γενικά υπάρχει πολύ καλή 
οργάνωση και συνεργασία από όλα τα μέλη του 
τιμ της Ακαδημίας, ώστε να γίνονται οι σωστές 
επιλογές».

Πέρα από την εξεύρεση ταλέντων, η ομάδα μας 
συμμετείχε στο τουρνουά με δύο ομάδες με 
ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το 2011 από τα 
κλιμάκια Λεμεσού και Λάρνακας.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε 
το τριήμερο Καμπ στο Πελένδρι!

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 
τριήμερο Καμπ της Ακαδημίας μας 
στο Πελένδρι, στο οποίο συμμετείχαν 
τα κλιμάκια Grassroots Λευκωσίας, 
Λάρνακας και Λεμεσού με ποδοσφαιριστές 
γεννηθέντες τις χρονιές 2006, 2007 και 
2008.

Το Καμπ έδωσε την ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές 
της Ακαδημίας μας να δουλέψουν εξειδικευμένα 
σε πολύ καλό επίπεδο και επιπλέον ενίσχυσε 
τους δεσμούς και τις σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά. 
Επιπλέον, τα αγωνιστικά προγράμματα και η 
αξιολόγηση θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των 
νεαρών ποδοσφαιριστών μας, αλλά και στον 
καταρτισμό των ομάδων για τη νέα σεζόν.

«Το Καμπ στέφθηκε με επιτυχία. Κερδίσαμε πολλά 
και γνωρίσαμε όλους τους νεαρούς ποδοσφαιριστές 
από όλα τα κλιμάκια. Συμμετείχαν 125 παιδιά. 
Διαμορφώθηκε μια πολύ καλή εικόνα για το υλικό 
που έχουμε στις τάξεις μας. Επίσης, τα παιδιά 
συνδέθηκαν μεταξύ τους κάτι που θεωρούμε πολύ 
σημαντικό. Στόχος μας είναι το Καμπ να καταστεί 
θεσμός και να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Όλα αυτά είναι προς όφελος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ» 
δήλωσε ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης Grassroots, Χάρης 
Νικολάου.

Τα κλιμάκια όλων των επαρχιών ενισχύονται 
καθημερινά με τεχνογνωσία, τεχνική υποστήριξη 
και προσωπικό, με στόχο την ακόμη πιο δυνατή 
παρουσία και την ανάδειξη ταλέντων.
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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 Κολοβό.

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

Τι είδους μουσική σου αρέσει;
Ποπ.

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

Ένα πλεονέκτημα σου; 
Το πείσμα και η θέληση που έχω.

Ένα μειονέκτημα σου;
Υπερβολική καλοσύνη. 

Ο ποιο σημαντικός αγώνας που 
έχεις αγωνιστεί;
Το ντεμπούτο μου απέναντι στον 
Απόλλωνα. 

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

Ποια είναι η φιλοσοφία σου για 
την ζωή;
Ό,τι η ζωή δεν σου χαρίζεται. Ο 
δρόμος για την επιτυχία είναι 
πάντα υπό κατασκευή. 

Σε ποια πόλη θα ήθελες να ζεις;
Βαρκελώνη. 

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

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

Έχεις παρατσούκλι;
Ναι, Χαμπίμπι και Χάμπος. 

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

Ποιον ποδοσφαιριστή θαυμάζεις;
Τον Μέσι. 

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

Τι σου αρέσει να κάνεις στον 
ελεύθερό σου χρόνο;
Να παίζω playstation. 




