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Θα τα δώσουμε όλα 
για να κερδίσουμε
Henning Berg
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#JointsUnlocked

Ξεκλείδωσε τις αρθρώσεις σου

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

Βελτίωσε την κινητικότητα και την ευκαµψία των αρθρώσεών σου µε τη σειρά συµπληρωµάτων 
διατροφής Jointace.
 
Βασικό τους συστατικό αποτελεί η θειική γλυκοσαµίνη η οποία είναι δοµικό συστατικό του χόνδρου. 
Η σειρά Jointace περιλαµβάνει συµπληρώµατα µε επιπρόσθετα συστατικά όπως χονδροϊτίνη, 
κολλαγόνο, ωµέγα-3 λιπαρά οξέα, MSM, εκχύλισµα Rose Hip τα οποία απευθύνονται σε 
συγκεκριµένο πρόβληµα στις αρθρώσεις.

Ευλύγιστες αρθρώσεις, χωρίς πόνο 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Νέα Σαλαμίνα – Πάφος FC  ............. 1-2
Δόξα – OMONOIA  ........................ 0-2
ΑΕΛ – Ανόρθωση ............................. 0-0
ΕΝΠ – Εθνικός ................................. 3-4 
ΑΠΟΕΛ – Ολυμπιακός ...................... (αναβολή)
ΑΕΚ – Απόλλων ............................... (αναβολή)

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πάφος FC – AEK, Παρασκευή 30/08 19:00
OMONOIA – Νέα Σαλαμίνα, Σάββατο 30/08 19:00
ΑΕΛ – ΕΝΠ, Σάββατο 30/08 20:00
Ολυμπιακός – Δόξα, Κυριακή 31/08 19:00
Εθνικός – ΑΠΟΕΛ ............................ (αναβολή)
Ανόρθωση – Απόλλων ..................... (αναβολή)

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΠ – Ανόρθωση
ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ
Δόξα – Εθνικός
Νέα Σαλαμίνα – Ολυμπιακός
ΑΕΚ – ΟΜΟΝΟΙΑ
Απόλλων – Πάφος FC

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΛ – Δόξα
ΕΝΠ – ΑΠΟΕΛ
OMONOIA – Απόλλων
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Εθνικός – Νέα Σαλαμίνα
Ανόρθωση – Πάφος FC

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΕΛ – Ανόρθωση
Δόξα – ΕΝΠ
Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΛ
ΑΕΚ – Εθνικός
Απόλλων – Ολυμπιακός
Πάφος FC – OMONOIA

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
AEΛ – ΑΕΚ
ΕΝΠ – Νέα Σαλαμίνα
ΑΠΟΕΛ – Δόξα
Ολυμπιακός – Πάφος FC
Εθνικός – Απόλλων
Ανόρθωση – OMONOIA

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Δόξα – Ανόρθωση
Νέα Σαλαμίνα – ΑΠΟΕΛ
ΑΕΚ – ΕΝΠ
Απόλλων – ΑΕΛ
Πάφος FC – Εθνικός
OMONOIA – Ολυμπιακός

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΛ – Πάφος FC
ΕΝΠ – Απόλλων
ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ
Δόξα – Νέα Σαλαμίνα
Εθνικός – OMONOIA
Ανόρθωση – Ολυμπιακός

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Νέα Σαλαμίνα – Ανόρθωση
ΑΕΚ – Δόξα
Απόλλων – ΑΠΟΕΛ
Πάφος FC – ΕΝΠ
OMONOIA – ΑΕΛ
Ολυμπιακός – Εθνικός

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΛ – Ολυμπιακός
ΕΝΠ – OMONOIA
ΑΠΟΕΛ – Πάφος FC
Δόξα – Απόλλων
Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΚ
Ανόρθωση – Εθνικός

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΚ – Ανόρθωση
Απόλλων – Νέα Σαλαμίνα
Πάφος FC – Δόξα
OMONOIA – ΑΠΟΕΛ
Ολυμπιακός – ΕΝΠ
Εθνικός – ΑΕΛ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ανόρθωση –  ΑΕΛ
Εθνικός – ΕΝΠ
Ολυμπιακός – ΑΠΟΕΛ
OMONOIA – Δόξα
Πάφος FC  – Νέα Σαλαμίνα
Απόλλων  – ΑΕΚ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΠ  – ΑΕΛ
ΑΕΚ  – Πάφος FC
Νέα Σαλαμίνα – OMONOIA
Δόξα – Ολυμπιακός
ΑΠΟΕΛ – Εθνικός
Απόλλων – Ανόρθωση

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ανόρθωση – ΕΝΠ
ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ
Εθνικός – Δόξα
Ολυμπιακός – Νέα Σαλαμίνα
OMONOIA – ΑΕΚ
Πάφος FC – Απόλλων

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Δόξα – ΑΕΛ
ΑΠΟΕΛ – ΕΝΠ
Απόλλων – OMONOIA
ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Νέα Σαλαμίνα – Εθνικός
Πάφος FC – Ανόρθωση

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ
ENΠ – Δόξα
ΑΕΛ  – Νέα Σαλαμίνα
Εθνικός – ΑΕΚ
Ολυμπιακός – Απόλλων
OMONOIA – Πάφος FC

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΚ – AEΛ
Νέα Σαλαμίνα – ΕΝΠ
Δόξα – ΑΠΟΕΛ
Πάφος FC – Ολυμπιακός
Aπόλλων  – Εθνικός
OMONOIA – Ανόρθωση

18η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ανόρθωση  – Δόξα
ΑΠΟΕΛ – Νέα Σαλαμίνα
ΕΝΠ – ΑΕΚ
ΑΕΛ – Απόλλων
Εθνικός – Πάφος FC
Ολυμπιακός – OMONOIA

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πάφος FC – ΑΕΛ
Aπόλλων – ΕΝΠ
ΑΕΚ – ΑΠΟΕΛ
Νέα Σαλαμίνα – Δόξα
OMONOIA – Εθνικός
Ολυμπιακός – Ανόρθωση

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ανόρθωση – Νέα Σαλαμίνα
Δόξα – ΑΕΚ
ΑΠΟΕΛ – Απόλλων
ΕΝΠ  – Πάφος FC
ΑΕΛ  – OMONOIA
Εθνικός – Ολυμπιακός

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ολυμπιακός – ΑΕΛ
OMONOIA – ΕΝΠ
Πάφος – ΑΠΟΕΛ
Aπόλλων  – Δόξα
ΑΕΚ  – Νέα Σαλαμίνα
Εθνικός – Ανόρθωση

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ανόρθωση  – ΑΕΚ
Νέα Σαλαμίνα – Απόλλων
Δόξα  – Πάφος FC
ΑΠΟΕΛ  – OMONOIA
ΕΝΠ  – Ολυμπιακός
ΑΕΛ – Εθνικός  

*Θα ακολουθήσουν 
δέκα αγώνες για τα playoffs. 
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ΟΜΟΝΟΙΑ

φανέλα 2018-2019
€65

€30
καλοκαιρινές 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
μέχρι και

ONLINE

60%
Shop.omonoiafc.com.cy

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ2019-2020

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Κωνσταντίνος
Παναγή

1
Φράνσις 
Ουζόχο

23
Σάββας 
Νικολάου

74
Χαράλαμπος 
Κυριακίδης

98

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Ζοέλ
Περέιρα

2
Κριστιάν 
Μανρίκε

3
Μίχαελ 
Λούφτνερ

6
Γιαν
Λέσιακς 

17

Άνταμ
Λάνγκ

22
Ιωάννης 
Κούσουλος

31
Νικόλας 
Παναγιώτου

30
Χάρης 
Μαυρίας

35

ΜΕΣΟΙ

Βίτορ 
Γκόμες

8
Γιόρντι 
Γκόμεθ

16
Μίκαελ 
Ορτέγα

20
Μαρίνος 
Τζιωνής

21

Φάνος 
Κατελάρης

49
Τιάγκο 
Φερέιρα

70
Χαράλαμπος 
Χαραλάμπους

76

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Μίκου
Φεντόρ

7
Έρικ
Μποτεάκ

11
Χεν
Έζρα

18
Νταβίντ 
Ραμίρεζ

24

Ματ 
Νταρμπισάιαρ 

27
Λοΐζος
Λοΐζου

75
Δημήτρης 
Χριστοφή

77
Ανδρόνικος 
Κακουλλής 

80

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Χένινγκ
Μπεργκ
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ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Δεν ξεκίνησε καλά τις υποχρεώσεις 
της στο νέο πρωτάθλημα η σημερινή 
μας αντίπαλος, Νέα Σαλαμίνα. 
Στον αγώνα της 1ης αγωνιστικής 
γνώρισε εντός έδρας ήττα με 1-2 
από την Πάφος FC. Αν και ισοφάρισε 
λίγα λεπτά πριν το τέλος με τον 
Κίνγκσλεϊ, δέχθηκε γκολ στις 
καθυστερήσεις και δεν κατάφερε να 
αποκομίσει βαθμολογικό κέρδος. 

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
30 Τάσος Κίσσας

33 Ρόμπερτ Βεσελόφσκι

98 Γουλιέλμος Ορφέας Λύτρας

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2 Κωνσταντίνος Σεργίου

4 Τζόρντι Λόπεζ

5 Ιβάν Φουστάρ

19 Μπεντζαμίν Λαμπόντ

21 Τιμόθεος Παύλου

23 Σάββας Τσαμπούρης

24 Κύπρος Χριστοφόρου

35 Θωμάς Νικολάου

55 Λευτέρης Χατζηκωνσταντή

91 Άντερσον Κορέια

13 Τζαΐλσον Αραούχο

ΜΕΣΟΙ
21 Κυριάκος Παναγή

8 Σάσα Μαριάνοβιτς

17 Ιωάννης Κωστή

20 Αλαστέρ Ρέινολντς

89 Φαρσάντ Νόορ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9 Τζέι Σίμπσον

10 Κίνγκσλεϊ Ονιέγκμπου

16 Μαουρίσιο Κορδέιρο

22 Θεοδόσης Σιαθάς

90 Τόνια Τιστέλ

99 Σάρλς Ελουντού

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Σάββας Πουρσαϊτίδης
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ΟΜΟΝΟΙΑ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 6-0
ΣΕΖΟΝ 2012-2013 
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«FLASHBACK»

Μια από τις πιο επιβλητικές νίκες της ιστορίας μας σε 
βάρος της Νέας Σαλαμίνας πέτυχαμε στις 30 Μαρτίου 
2013. Με προπονητή τον Τόνι Σαβέφκσι η ομάδα μας 
πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και κέρδισε τους 
«ερυθρόλευκους» με 6-0.  

Η ΟΜΟΝΟΙΑ είχε παραταχθεί με τους Μορέιρα, Σπούνγκιν, 
Σκαραμοτσίνο, Αλαμπί, Αντράντε, Σοάρες (58’ Ζ. Άλβες), 
Λεάντρο, Ασίς, Χριστοφή (66’ Φρέντι), Εφραίμ και Α. 
Άλβες. 

Στο 21’ ο Μάρκο Σοάρες άνοιξε το σκορ ύστερα από 
έξοχη ενέργεια του Νούνο Ασίς ενώ ο Πορτογάλος 
τέσσερα λεπτά αργότερα έκανε το 2-0 το οποίο ήταν 
σκορ ημιχρόνου. Τον «χορό» των τερμάτων στο δεύτερο 
μέρος άρχισε όπως και στο πρώτο ο Μάρκο Σοάρες, 
με τον Εφραίμ να κάνει στο 63’ το 4-0. Ακολούθησαν 
δύο γκολ του Αντρέ Άλβες στο 65’ και στο 86’ τα οποία 
ολοκλήρωσαν τον θρίαμβο των «πρασίνων». 

Το «τριφύλλι» ως γηπεδούχο, κυριαρχεί στις 60 
αναμετρήσεις που έχει δώσει με αντίπαλο τη Νέα 
Σαλαμίνα. Έχουμε πετύχει 40 νίκες, έναντι 6 των 
«ερυθρολεύκων», ενώ άλλα 14 παιχνίδια εξήλθαν 
ισόπαλα.
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ΦΙΛΙΚΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Τριάντα δύο ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν στα οκτώ φιλικά που 
έδωσε η ομάδα μας στην περίοδο της προετοιμασίας. Πρώτοι σε λεπτά 
συμμετοχής ήταν οι Κριστιάν Μανρίκε, Άνταμ Λανγκ, Ζοέλ Περέιρα 
και Τιάγκο Φερέιρα. Εννέα τέρματα σημείωσε η ομάδα μας σε αυτά τα 
παιχνίδια. Από ένα γκολ πέτυχαν οι Αχιλλέας Σάκκης, Μίκου Φεντόρ, 
Άνταμ Λανγκ, Μίχαελ Λούφτνερ, Νταβίντ Ραμίρες, Χαράλαμπος 
Χαραλάμπους, Ανδρόνικος Κακουλλής και Γιάννης Κούσουλος, ενώ 
ένα γκολ προήθλε από αυτογκόλ.

Κριστιάν Μανρίκε ......................Συμμετοχές: 8, Λεπτά: 544
Άνταμ Λανγκ ..............................Συμμετοχές: 7, Λεπτά: 531
Ζοέλ Περέιρα .............................Συμμετοχές: 7,  Λεπτά: 478
Τιάγκο Φερέιρα: ........................Συμμετοχές: 7, Λεπτά: 473
Νταβίντ Ραμίρες ........................Συμμετοχές: 7, Λεπτά: 437
Γιάννης Κούσουλος ..................Συμμετοχές: 7, Λεπτά: 435
Γιόρντι Γκόμεθ ..........................Συμμετοχές: 6, Λεπτά: 424
Βίτορ Γκόμες..............................Συμμετοχές: 7, Λεπτά: 418
Μίχαελ Λούφτνερ .....................Συμμετοχές: 6, Λεπτά: 395
Φράνσις Ουζόχο ........................Συμμετοχές: 4, Λεπά: 360
Ανδρόνικος Κακουλλής ............Συμμετοχές: 7, Λεπτά: 305
Χεν Έζρα .....................................Συμμετοχές: 4, Λεπτά: 263
Χάρης Μαυρίας ..........................Συμμετοχές: 6, Λεπτά: 243
Δημήτρης Χριστοφή ..................Συμμετοχές: 6, Λεπτά: 241
Φάνος Κατελάρης .....................Συμμετοχές: 5, Λεπτά: 233
Χαράλαμπος Χαραλάμπους ......Συμμετοχές: 6, Λεπτά: 220
Νικόλας Παναγιώτου ................Συμμετοχές: 4, Λεπτά: 190
Ματ Ντάρμπισαϊρ .......................Συμμετοχές: 4, Λεπτά: 172
Χαράλαμπος Κυριακίδης ..........Συμμετοχές: 3, Λεπτά: 152
Λοΐζος Λοΐζου ............................Συμμετοχές: 6, Λεπτά: 136
Έρικ Μποτεάκ ............................Συμμετοχές: 2, Λεπτά: 131
Σάββας Νικολάου ......................Συμμετοχές: 3, Λεπτά: 118
Μαρίνος Τζιωνής ......................Συμμετοχές: 2, Λεπτά: 115
Μίκαελ Ορτέγα ..........................Συμμετοχές: 2, Λεπτά: 103
Κωνσταντίνος Παναγή ..............Συμμετοχές: 1, Λεπτά: 90
Γιαν Λέσιακς ..............................Συμμετοχές: 1, Λεπτά: 72
Αχιλλέας Σάκκης .......................Συμμετοχές: 1, Λεπτά: 64
Μίκου Φεντόρ ............................Συμμετοχές: 2, Λεπτά: 56
Γιώργος Κακουλλής .................Συμμετοχές: 1, Λεπτά: 39
Νικόλας Κωνσταντίνου ............Συμμετοχές:  1, Λεπτά: 26
Άγγελος Ζευκής ........................Συμμετοχές: 1, Λεπτά: 11
Σταύρος Χριστοφόρου ..............Συμμετοχές: 1, Λεπτά: 5
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Πώς περιμένεις το παιχνίδι απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα;
«Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Για να είμαι ειλικρινής 
η Σαλαμίνα δεν είναι ποτέ εύκολος αντίπαλος για εμάς. 
Πάντα, όταν αγωνιζόμαστε στην έδρα τους ή στην έδρα μας 
δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Οπότε περιμένω ένα δύσκολο 
παιχνίδι και εύχομαι να τα καταφέρουμε».

Θα βοηθήσει την ομάδα δεύτερη συνεχόμενη νίκη πριν 
από τη διακοπή;
«Ναι, φυσικά! Προφανώς στο πρώτο παιχνίδι 
θέλαμε τους τρεις βαθμούς και αυτό 
μας βοήθησε πάρα πολύ ενόψει του 
επόμενου αγώνα».
Πόσο σημαντικό πιστεύεις πως ήταν 
η νίκη στην πρεμιέρα;
«Πολύ! Η αυτοπεποίθηση όλων μας 
μετά τους τρεις βαθμούς τονώθηκε, 
μας έδωσε περισσότερη πίστη και μας 
έκανε να νιώθουμε ακόμη πιο “άνετα” 
στον αγωνιστικό χώρο».
Πρώτο παιχνίδι, πρώτο γκολ και 
πρώτη νίκη. Ο καλύτερος 
συνδυασμός για έναν 
επιθετικό;
«Ναι, είναι πάντα πολύ 
ωραία να σκοράρεις όταν 
είναι εφικτό. Όμως, 
το πιο σημαντικό για 
εμάς, ως ομάδα, ήταν 
οι τρεις βαθμοί και 
να σκεφτούμε στο 
επόμενο παιχνίδι».

Είμαστε μία νέα ομάδα στη φετινή σεζόν. Πιστεύεις πως 
όσο περνάει ο καιρός θα μαθαίνεται ο ένας τον άλλον 
καλύτερα;
«Για να είμαι ειλικρινής κάθε σεζόν είμαστε μία νέα 
ομάδα, αλλά γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον αρκετά καλά. 
Όσο περισσότερο μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον, όσο 
περισσότερο παίζουμε μαζί, τόσο πιο εύκολο θα γίνεται στον 
αγωνιστικό χώρο».
Ποιο είναι το μήνυμα σου προς τον κόσμο της ομάδας;
«Θυμάμαι το τελευταίο μας παιχνίδι στην Ευρώπη. Οι 
φιλάθλοι μας ήταν φανταστικοί και εκδηλωτικοί, κάτι που 
είναι πολύ σημαντικό για τους παίκτες.  Θέλω να τους 
στείλω ένα μήνυμα: Συνεχίστε να τραγουδάτε, συνεχίστε να 
βοηθάτε τους παίκτες. Σημαίνει πάρα πολλά για εμάς».

ΧΕΝΙΝΓΚ ΜΠΕΡΓΚ
«Ικανοποιημένος με την πρόοδο, 
τα πάντα για τη νίκη»

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ο προπονητής μας, Χένινγκ Μπεργκ, μίλησε στο 
Πρόγραμμα Αγώνα για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. 
Εξήγησε το πώς περιμένει τον αντίπαλο, μίλησε για τα 
συναισθήματα της ομάδας για τον πρώτο εντός έδρας 
αγώνα και αναφέρθηκε στο πώς έζησε από τον πάγκο το 
παιχνίδι της πρεμιέρας με τη Δόξα.

Πώς περιμένετε τον αγώνα απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα;
«Θα είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν και 
ανυπομονούμε για αυτό. Η Νέα Σαλαμίνα είχε μία καλή 
σεζόν πέρσι. Άρχισε με εντός έδρας ήττα και σίγουρα δεν θα 
είναι ικανοποιημένοι με το γεγονός αυτό. Όμως, είναι ακόμη 
νωρίς στη σεζόν και περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. 
Από την άλλη, εμείς αγωνιζόμαστε στην έδρα μας μπροστά 
από τους φιλάθλους μας και θα τα δώσουμε όλα για να 
κερδίσουμε».
Θα είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τη νέα 
σεζόν. Ποια είναι τα συναισθήματα της ομάδας 
για το γεγονός αυτό;
«Πίστευω πως όλοι περιμένουμε πώς και 
πώς τον αγώνα. Ήρθαν πολλοί 
φίλαθλοι και υπήρχε 
πολύ 
ωραία 
ατμόσφαιρα 
στο φιλικό 
απέναντι στην Ανόρθωση και 
σίγουρα μας βοήθησαν πάρα πολύ 
να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι με τη 
Δόξα. Κάθε νίκη είναι σημαντική και ήταν καλό 
για εμάς που αρχίσαμε με τους τρεις βαθμούς 
και θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο. 
Θα δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε τη 
Νέα Σαλαμίνα».

Τι να περιμένει ο κόσμος μας από την ομάδα στο 
σημερινό παιχνίδι;
«Πιστεύω πως οι φιλάθλοι μας θα δουν τους παίκτες να 
τα δίνουν όλα για να κερδίσουν το παιχνίδι. Θα δουν ότι 
δουλεύουν σκληρά, ότι αγωνίζονται μαζί σαν ομάδα, ότι 
συνεργάζονται και θα τους δείξουν πως είναι πρόθυμοι 
να κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν».
Πόσο θα επηράσει το γεγονός ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ 
προχώρησε σε πολλές αλλαγές στη φετινή σεζόν, ενώ 
ο αντίπαλος έχει τον ίδιο προπονητή και σχεδόν την 
ίδια ομάδα με πέρσι;
«Θα δούμε. Φυσικα είμαστε χαρούμενοι με τους παίκτες 
που ήρθαν στην ομάδα, έχουν ποιότητα και μας δίνουν τη 
δυνατότητα να αγωνιζόμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. 
Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν με τον ίδιο προπονητή 
και τους ίδιους παίκτες θα παρουσιαστεί διαφορετική. 
Φυσικά θα υπάρχει καλύτερη συννενόηση και θα 
γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν επειδή αγωνίζονται μαζί 
για αρκετό καιρό, αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι 
τι θα κάνουμε εμείς. Προοδεύουμε, είμαι χαρούμενος 
με την πρόοδο μας από την περίοδο της προετοιμασίας 
μέχρι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Η νίκη στην 
πρεμιέρα ήταν κάτι θετικό, φυσικά όλοι γνωρίζουμε 
πως υπάρχουν πράγματα κατά τη διάρκεια του αγώνα 
που μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα. Από την άλλη, 

όμως, παρουσιάσαμε και κάποια θετικά στοιχεία 
που μας έδωσαν τη νίκη. Πετύχαμε δύο τέρματα, 
αμυνθήκαμε καλά και ήταν σημαντικό πως 
ήμασταν πολύ ομαδικοί».
Πώς ζήσατε το πρώτο επίσημο παιχνίδι σας 

στον πάγκο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ;
«Πιστεύω πως ήταν μία πολύ καλή 

εμπειρία (για το πως έζησε το πρώτο 
επίσημο παιχνίδι του στον πάγκο της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ). Το περίμενα πώς και 
πώς. Πάντα θέλεις να κερδίζεις. 
Η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι ένας μεγάλος 
Σύλλογος, με φανταστικούς 
και πάρα πολλούς φιλάθλους 
που τη στηρίζουν. Οπότε, το να 
αποτελείς μέρος όλου αυτού 
είναι κάτι πολύ καλό».

Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ 
ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, 
ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥΣ 
ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

ΜΑΤ ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ
«Ωραίο να σκοράρεις, 
πιο σημαντικό οι τρεις βαθμοί»

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΑΤΕ, 
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ 
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ. ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ
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Όμορφες εικόνες, 
χαμόγελα και αισιοδοξία!
Στιγµές από το παρελθόν έζησε στο παιχνίδι της 
πρώτης αγωνιστικής το Μακάρειο Στάδιο. Η 
δυναµική σας παρουσία ζωντάνεψε το ιστορικό 
στάδιο της πρωτεύουσας στο παιχνίδι µε τη 
∆όξα και «έσπρωξε» την οµάδα µας στην 
πρώτη της νίκη! 

Η ικανοποιήση, ο ενθουσιασµός και η 
αισιοδοξία αποτυπώθησαν πλήρως στις 
υπέροχες φωτογραφιες που έχουµε λάβει από 
εσάς πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τον αγώνα 
απέναντι στη ∆όξα.

Τις έχουµε αναρτήσει όλες στο story του 
λογαριασµού µας στο instagram 
(@OMONOIAfootball), αλλά τις παρουσιάζουµε 
και πιο κάτω για να τις απολαύσετε ξανά, αλλά 
και να τις χαρούν όσοι δεν τις έχετε δει!

ΟΜΟΝΟΙΑ Αιώνια!
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Φωτορεπορτάζ από την επικράτηση 
σε βάρος της Δόξας για την πρεμιέρα 
του πρωταθλήματος. Η ομάδα μας 
πανηγύρισε την πρώτη της νίκη, 
χάρις τα γκολ των Νταρμπισάιαρ και 
Μποτεάκ.
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ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΛΑΡΚΟΥ
«Θα είναι χαρά μας να ικανοποιηθεί 
όλος αυτός ο κόσμος!»

 Ο Αθλητικός Διευθυντής της ομάδας μας, σε συνέντευξή του στο OFC 
TV εξήγησε το πώς λειτουργήσαμε στον μεταγραφικό σχεδιασμό του 
καλοκαιριού και ανέλυσε τους μακροπρόθεσμους μας στόχους!

Με ποια φιλοσοφία μπαίνουμε στο νέο 
πρωτάθλημα; 
«Η φιλοσοφία μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε 
αγώνα. Αν είναι δυνατό να κερδίζουμε τους αγώνες και 
να το συνδυάζουμε με θέαμα που θα ικανοποιεί τον κόσμο 
μας».
Ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της ομάδας;
«Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι να δημιουργήσουμε 
μια σταθερότητα σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης, δομής, 
τεχνικής ηγεσίας και παικτών, ώστε να μπορέσουμε να 
στηρίξουμε πορείες πρωταθλητισμού και κατακτήσεις 
τίτλων».

Η Ομόνοια προχώρησε για άλλη μία σεζόν σε αρκετές 
αλλαγές στο ρόστερ της. Τι σας οδήγησε σε αυτήν την 
απόφαση;
«Αυτή η απόφαση δεν ήταν δύσκολη. Ήταν δύσκολο να 
υλοποιηθεί, όμως αυτό κρίθηκε αναγκαίο με βάση τα 
αποτελέσματα που έφερε η ομάδα και τι προοπτική είχε το 
προηγούμενο ρόστερ και η προηγούμενη δομή».
Πώς κρίνετε την πορεία του μετεγγραφικού σχεδιασμού; 
Τι είχατε να διαχειριστείτε και με ποια συναισθήματα 
σας αφήνει το τελικό αποτέλεσμα;
«Το φετινό καλοκαίρι ο σχεδιασμός βασίστηκε σε τρεις 
τομείς. Ο πρώτος ήταν να δημιουργήσουμε με δομή 
λειτουργίας στο “Ηλίας Πούλλος” και όχι μόνο, αλλά 

και στελέχωσης της ομάδας με ικανά άτομα που θα 
βοηθήσουν την ομάδα και θα την υποστηρίξουν στην 
πορεία στο πρωτάθλημα και όχι μόνο. Ο δεύτερος, αρκετά 
δύσκολος και επίπονος τομέας ήταν οι αποχωρήσεις, οι 
αποδεσμεύσεις παικτών οι οποίοι είχαν συμβόλαιο με την 
ομάδα μας. Ήταν μία διαδικασία η οποία ακόμα βρίσκεται σε 
εξέλιξη και έγινε πολύ σκληρή δουλειά σε ότι αφορά αυτόν 
τον τομέα. Ο τρίτος τομέας ήταν ο μεταγραφικός, ώστε να 
συμπληρώσουμε ένα ρόστερ, όχι μόνο ποιοτικό αλλά με 
σωστή χημεία, για να έχει ο προπονητής επιλογές σε όλες 
τις θέσεις και να μην βρεθεί η ομάδα με κενά οποιαδήποτε 
στιγμή μέσα στη σεζόν. Σε αυτή την προσπάθεια το τμήμα 
σκάουτινγκ το οποίο επιφορτίστηκε με αυτή την πρώτη 
αξιολόγηση, αξιολόγησε περίπου 1500 CV παικτών. 
Πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο αριθμό παικτών και στο 
τέλος αποκτήθηκαν 10 παίκτες. Οι άλλοι τρεις ήταν από την 
Κύπρο και δεν χρειάστηκε να γίνει ιδιαίτερη αξιολόγηση 
μέσω του τμήματος σκάουτινγκ. Αυτή 
η διαδικασία είχε διάφορα εμπόδια. 
Είχαμε την αλλαγή προπονητή 
και ουσιαστικά δύο βδομάδες 
μέχρι να έρθει ο νέος προπονητής 
και μια βδομάδα μετά μέχρι ο 
προπονητής να ενημερωθεί 
και να εμπλακεί ο ίδιος στον 
προγραμματισμό, γιατί είναι ένας 
ακρογωνιαίος λίθος η άποψη του 
για να έρθουν οι παίκτες οι 
οποίοι θα υποστηρίξουν 
την ομάδα και 
θα τους 
υποστηρίξει 
και ο 
προπονητής. 
Είχαμε σαν 
στόχο να 

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ 
ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΜΕ 
ΜΕ ΘΕΑΜΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ

κλείσουμε πιο νωρίς το ρόστερ, όμως επιλέξαμε να 
εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια με τις πιο δύσκολες και 
πιο ικανές υποθέσεις κατά τη δική μας άποψη. Μπορώ 
να σας πω με ειλικρίνεια ότι είχαμε διαπραγμάτευση 
ή αν θέλετε στοχοποίηση με επιμονή και υπομονή για 
παίκτη που διήρκησε ένα μήνα. Τις δυσκολίες δεν είναι 
της ώρας να τις αναλύσουμε όμως είχαμε θέσει κριτήρια 
των χαρακτηριστικών των παικτών, στα οικονομικά μας 
πλαίσια και σίγουρα αν είναι δυνατό να κουβαλούν μια 
προσωπικότητα και εμπειρία πρωταγωνιστική ώστε να 
βοηθήσουν την ομάδα μας ουσιαστικά».
Θεωρείται ότι υπήρχε καθυστέρηση στον 
προγραμματισμό; 
«Όχι, δεν υπήρχε καθυστέρηση. Αν μπορούσαμε να 
φέρουμε όλους τους παίκτες μία βδομάδα πριν την έναρξη 
της προετοιμασίας ο πρώτος που θα χαιρόταν θα ήμουν 
εγώ. Αυτό που πρέπει να έχει υπόψη ο κάθε ένας είναι ότι 
οι παίκτες και η νέα μορφή του σύγχρονου ποδοσφαίρου, 
δεν προϋποθέτει για να κάνουν μια καλή σεζόν οι παίκτες 
να ξεκινήσουν από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. 
Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Υπάρχουν τα εργαλεία πλέον 
για να ετοιμάσεις τους παίκτες. Έπρεπε να επιλέξουμε την 
ποιότητα ή το κλείσιμο των μετεγγραφών στην ημερομηνία 
που θα θέλαμε για να μπορούσαμε και εμείς να κοιμόμαστε 
πιο ήσυχα τα βράδια. Θεωρώ λοιπόν ότι με βάση τα 
δεδομένα που είχαμε όλα έγιναν όταν έπρεπε και όταν 
μπορούσαμε να τα κάνουμε».
Ποια είναι η φιλοσοφία της ομάδας όσον αφορά τον 
μακροπρόθεσμο μετεγγραφικό σχεδιασμό της;
«Έχει παρθεί η απόφαση να πάρουμε ακόμα έναν 
ποδοσφαιριστή, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου που 
θα υπάρξει κάποια πιθανή αποχώρηση ή οτιδήποτε άλλο 
προκύψει. Μακροπρόθεσμα αυτό που θα αξιοποιήσουμε 
είναι την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου όπου εκεί 
μπορείς να βρεις και να εντοπίσεις με περισσότερη ηρεμία 
ποδοσφαιριστές που χρειάζεται η ομάδα. Όμως αυτό που 
επιδιώκουμε είναι η δημιουργία κορμού, η ελαχιστοποίηση 
των αναγκών μας, ώστε να συγκεντρωνόμαστε μόνο σε 

συγκεκριμένους παίκτες γιατί το ράβε-ξήλωνε όχι μόνο δεν 
ωφελεί αλλά καταστρέφει μακροπρόθεσμα την ομάδα».
Το χαρακτηριστικό της Ομόνοιας τα τελευταία χρόνια 
ήταν οι μαζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Αυτό 
επηρεάζει την ανάπτυξη της;
«Σαφέστατα την επηρεάζει, το γνωρίζουμε αλλά για φέτος 
έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή. Ο στόχος ήταν να έρθουν 
παίκτες  οι οποίοι ευελπιστούμε να αποτελέσουν οι πιο 
πολλοί από αυτούς τον κορμό των επόμενων χρόνων. 
Έχουμε φέρει και νέους παίκτες, έχουμε και κάποιους 
έμπειρους και ελπίζω όλοι αυτοί να αποδόσουν, αν είναι 
δυνατό στην ολότητα τους, γιατί αν γίνει αυτό σημαίνει ότι 
κάναμε καλή δουλειά. Αν αποτελέσουν τον κορμό για τα 
επόμενα χρόνια θα ελαχιστοποιήσουμε τις μετεγγραφές και 
αυτό θα επιτρέψει την περαιτέρω εξέλιξη της ομάδας μέσα 
στο χρόνο».
Πέραν από τους προπονητές και τους παίκτες, υπάρχει 
και το προσωπικό της ομάδας και ευρύτερα ένας 
μηχανισμός λειτουργίας. Πώς κρίνεται εσείς το επίπεδο 
του μηχανισμού λειτουργίας του οργανισμού;
«Είναι σε ένα καλό επίπεδο. Πάντα θα απαιτούμε 
περισσότερα από τον καθένα και πρώτος εγώ από τον 
εαυτό μου. Όλοι θα κρινόμαστε, όλοι θα προσπαθούμε 
να εξελίξουμε τον εαυτό μας και να βοηθήσουμε από την 
πλευρά μας και το πόστο μας για το καλό της ομάδας. Όλοι 
εργαζόμαστε για το καλό της ομάδας. Από εκεί και πέρα 
πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση».

Ο κόσμος δείχνει ξανά έτοιμος να στηρίξει τη νέα 
προσπάθεια και το έχουμε διαπιστώσει τόσο στην πρώτη 
προπόνηση, όσο και στα φιλικά που έγιναν και γενικά 
στον τρόπο που εκφράζεται καθημερινά. Εσείς ποια 
μηνύματα θέλετε να στείλετε στον κόσμο της ομάδας; 
«Θα είναι χαρά μας όλος αυτός ο κόσμος να ικανοποιηθεί 
με αυτό που θα τους δώσει η ομάδα και να μείνει κοντά της. 
Το πιο σημαντικό είναι να αντιληφθούμε ότι το πρωτάθλημα 
δεν τελειώνει στη 2η αγωνιστική αλλά στην 32η. Πρέπει 
να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, 
είτε αυτά είναι θετικά είτε αρνητικά με ισορροπία, ούτως 
ώστε όλο αυτό το οικοδόμημα να βαδίσει στην ίδια πορεία 
και να έχουμε το αποτέλεσμα άμεσα, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα που όλοι επιθυμούμε».

ΘΕΛΑΜΕ ΟΙ 
ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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HIGHLIGHTS 
Θήτευσε στην Ακαδημία της Πόρτο και 
της Βιτόρια Γκιμαράες. Την περσινή 
σεζόν κατέγραψε πολύ καλές 
εμφανίσεις με τη Δόξα, στην πρώτη 
χρονιά που έπαιξε ποδόσφαιρο 
εκτός της πατρίδας του. Το 
ταλέντο και η προοπτική 
του εκτιμήθηκαν από 
αρκετές ομάδες ωστόσο 
ο ίδιος επέλεξε 
την ΟΜΟΝΟΙΑ για 
να συνεχίσει την 
καριέρα του: 
«Επέλεξα την 
ΟΜΟΝΟΙΑ επειδή 
είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην 
Κύπρο. Ο κόσμος της είναι 
εκπληκτικός. Να περιμένει πως 
θα δίνω τα πάντα στο γήπεδο» 
ανέφερε χαρακτηριστικά 
αμέσως μετά την ένταξή του 
στο "τριφύλλι"!

JOEL
Pereira

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Xρονολογία Ομάδα Συμμετοχές Γκολ

2015–2017 Βιτόρια Γκιμαράες Β 16 0

2017–2018 Ακαντέμικο Βισέου 34 0

2018–2019 Δόξα Κατωκοπιάς 30 0

2019– ΟΜΟΝΟΙΑ 1 0
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Τιμήθηκαν τα Happy Faces της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
και ο… αιώνιος φωτογράφος!
Η προσφορά τους στην ΟΜΟΝΟΙΑ είναι ανεκτίμητη και πολυεπίπεδη. Οι 
Κριστίν και Νικολέττα βάφουν τα προσωπάκια δεκάδων παιδιών σε κάθε 
παιχνίδι της ομάδας μας χαρίζοντάς τους μοναδικά «πράσινα» χαμόγελα 
και ωραία δωράκια, ενώ ο Κωστάκης με τη φωτογραφική του μηχανή 
καταγράφει στιγμές από την πορεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ!
«Οπλισμένοι» με ανιδιοτελή αγάπη για την ΟΜΟΝΟΙΑ, μεράκι και αφοσίωση, 
καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και υπηρετούν, ο καθένας με την 
ιδιότητά του, αυτή τη μεγάλη Ιδέα. 
Η βράβευσή τους ήρθε ως φυσιολογική εξέλιξη της δράσης τους. Η Κριστίν 
Κιλικίτα και η Νικολέττα Αγγελοδήμου λειτουργούν με απόλυτη επιτυχία 
τα τελευταία έξι χρόνια το «Happy Faces OMONOIA – Kids Club», ενώ 
ο Κωστάκης Σαββίδης εδώ και περίπου 30 χρόνια είναι παρών σε κάθε 
παιχνίδι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, εντός και εκτός έδρας, επίσημο ή φιλικό και επίσης 
σε διάφορες άλλες δράσεις και εκδηλώσεις του Συλλόγου μας!

Η ποδοσφαιρική ομάδα προμηθεύτηκε ΕΔ 
για τα υπόλοιπα τμήματα του ΑΣΟΛ!
Η ποδοσφαιρική ομάδα προ-
μηθεύτηκε Εισιτήρια Διαρ-
κείας των υπόλοιπων αθλη-
τικών τμημάτων του ΑΣΟΛ! 
Δίπλα στο Σωματείο μας, 
δίπλα στην ΟΜΟΝΟΙΑ σε όλα 
τα αθλήματα!

Δημοπρατήθηκε 
η φανέλα του 
Νούνο Ασίς!

Δημοπρατήθηκε για το ποσό 
των €450 η υπογεγραμμένη 
φανέλα του Νούνο Ασίς! Τα 
χρήματα θα προσφερθούν 
για ενίσχυση του παγκύπρι-
ου συνδέσμου για παιδιά 
με καρκίνο και συναφείς 
παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια 
Ευχή»!
Ο νικητής της δημοπρασίας 
έχει ενημερωθεί και θα δι-
ευθετηθούν οι λεπτομέρει-
ες παράδοσης της φανέλας, 
αλλά και της εισφοράς στο 
«Ένα Όνειρο Μια Ευχή»!
Υπενθυμίζουμε πως τη φα-
νέλα είχε δωρίσει για τη 
δημοπρασία το μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
του Σωματείου μας, Στάθης 
Σταυρινού, τον οποίο ευχα-
ριστούμε θερμά.
Η πρωτοβουλία αυτή στο-
χεύει στην ευαισθητο-
ποίηση του κοινού για τα 
προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν τα παιδιά με καρκίνο 
και στην οικονομική ενί-
σχυση του φιλανθρωπικού 
έργου που επιτελεί το «Ένα 
Όνειρο Μια Ευχή»!
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Μην ξοδεύετε μεγάλα ποσά
για να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο
όταν μπορείτε να το μισθώσετε
για όσο καιρό το χρειάζεστε
με μια χαμηλή μηνιαία μίσθωση

24HR CALL CENTER 77777800

www.astraleasing.com.cy

INTERNATIONAL CALLING +357 22 558201

Η προσφορά για το συμβόλαιο ενοικίασης
περιλαμβάνει πλήρη ασφάλιση, αντικατάσταση ελαστικών,
συντήρηση / αλλαγή λαδιού, MOT, άδεια κυκλοφορίας,
24ωρη οδική βοήθεια / χειρισμό ατυχημάτων
καθώς και αυτοκίνητο για κάθε περίπτωση ακινησίας.
 
Στείλτε μας email τώρα στο leasing@astragroup.com.cy
με την αίτησή σας και μέσα σε 24 ώρες
θα έχετε την δική μας προσφορά.

The practical solution. Η πιο συμφέρουσα λύση

ΡΕΤΡΟ

Αν και επίσημα η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν είχε προπονητή στα 
πρώτα χρόνια της ίδρυσής της, ο Τικράν Μισιριάν 
την περίοδο 1948-1952 είχε υπό την ευθύνη του 
τις προπονήσεις και καθήκοντα ως παίκτης – 
προπονητής, ενώ υπήρξε και ο πρώτος αρχηγός της 
ομάδας. Αγωνιζόταν στη μεσαία γραμμή με το νούμερο 
5 και θεωρείτο ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του 
Κυπριακού ποδοσφαίρου. Προωθούσε ένα σύστημα 
ποδοσφαίρου μέσα από το οποίο ο κεντρικός μέσος 
ήταν η πιο νευραλγική θέση, καθώς είχε την ευθύνη 

να ενισχύει την άμυνα αλλά και να είναι συντονιστής 
και τροφοδότης της επίθεσης. Υπό τις οδηγίες του 
η ΟΜΟΝΟΙΑ κατέκτησε όλα τα πρωταθλήματα και 
κύπελλα ΚΕΠΟ στα οποία συμμετείχε (4 πρωταθλήματα 
ΚΕΠΟ και 4 κύπελλα ΚΕΠΟ).
Το 1976 μετανάστευσε στην Αμερική.
Ο Τικράν Μισιριάν είναι μια από τις κορυφαίες 
μορφές στην ιστορία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και ένας από 
τους στυλοβάτες στα πρώτα δύσκολα χρόνια του 
Σωματείου.
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Εννέα ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία 
μας στο φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα

Εννέα ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας μας πήραν χρόνο 
συμμετοχής στο φιλικό που έγινε κόντρα στη σημερινή 
μας αντίπαλο, Νέα Σαλαμίνα, στις 17 Αυγούστου, στο 
στάδιο "Αμμόχωστος". 
Οι τέσσερις εξ αυτών, οι Τζιωνής, Χαραλάμπους, 
Κακουλλής και Λοΐζου είναι γνωστοί στον κόσμο μας 
καθώς προπονούνται εδώ και καιρό με την πρώτη 
ομάδα, ενώ έπαιξαν και σε αρκετά από τα φιλικά 
προετοιμασίας. Οι υπόλοιποι πέντε είναι στελέχη της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ U19 και η παρουσία τους στο φιλικό με τη 
Νέα Σαλαμίνα επιβεβαίωσε τον σύνδεσμο που υπάρχει 
ανάμεσα σε πρώτη ομάδα και Ακαδημία.
Πάμε να γνωρίσουμε τους νεαρούς ποδοσφαιριστές:  

Αχιλλέας Σάκκης
Βασικός για 64 λεπτά 
αγωνίστηκε ο κεντρικός 
αμυντικός, Αχιλλέας 
Σάκκη, ο οποίος μάλιστα 
πέτυχε το μοναδικό 
γκολ της ομάδας μας 
στο τελικό 1-1. Ο 
Αχιλλέας είναι 18 ετών 
και εντάχθηκε στην 
Ακαδημία της ομάδας 
μας φέτος. Μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον 
Ολυμπιακό Λευκωσίας.

Νικόλας Κωνσταντίνου
Για 26 λεπτά ως αλλαγή 
αγωνίστηκε ο κεντρικός 
αμυντικός, Νικόλας 
Κωνσταντίνου. Είναι 18 
ετών και ήρθε φέτος στην 
Ακαδημία μας από τον 
Παναιτωλικό.  Είναι διεθνής 
με την Εθνική Κύπρου U19. 

Σταύρος Χριστοφόρου 
Για 5 λεπτά ως αλλαγή 
έπαιξε ο κεντρικός μέσος, 
Σταύρος Χριστοφόρου. Ο 
19χρονος Χριστοφόρου 
πραγματοποίησε το 
ντεμπούτο του με την πρώτη 
ομάδα τη σεζόν 2017-
2018 κόντρα στον Απόλλωνα στη νίκη με 1-0. 
Την περσινή αγωνιστική περίοδο απουσίαζε λόγο 
σοβαρού τραυματισμού και φέτος επέστρεψε σε 
φουλ ρυθμούς. Βρίσκεται στα τμήματα υποδομής 
της ομάδας μας την τελευταία δεκαετία.

Τη δεύτερη σερί νίκη της στο νέο πρωτάθλημα θέλει 
σήμερα η ομάδα μας απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. 
Μετά το «διπλό» στην πρεμιέρα κόντρα στη Δόξα, η 
ΟΜΟΝΟΙΑ ψάχνει το «τρίποντο» και στο εντός έδρας 
παιχνίδι απέναντι στους «ερυθρόλευκους». 
Η τελευταία φορά που άρχισε με δύο νίκες στις δύο 
πρώτες αγωνιστικές ήταν πριν από 4 χρόνια και 
συγκεκριμένα τη σεζόν 2014-2015. Τότε, η ομάδα 
μας κέρδισε τον Οθέλλο εκτός έδρας με 0-1 και την 
Ανόρθωση στο ΓΣΠ με 3-2. Από τότε, το «τριφύλλι» 
αναζητεί το 2X3 στις δύο πρώτες αγωνιστικές.
Πέρσι η ομάδα μας άρχισε με δύο νίκες τη σεζόν, 
όμως το δεύτερο «τρίποντο» αφορούσε αγώνα της 3ης 

αγωνιστικής (κόντρα στην ΕΝΠ), ο οποίος προηγήθηκε 
του αγώνα της 2ης αγωνιστικής με τον ΑΠΟΕΛ που 
πραγματοποιήθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο.  

ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΣΚΟΡ

2014 – 2015 ΟΘΕΛΛΟΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ ..................0-1
 ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ ...............3-2
 
2015 – 2016 ΟΜΟΝΟΙΑ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ .......5-3
 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ .....1-0

2016 – 2017 ΟΜΟΝΟΙΑ – ΕΡΜΗΣ .......................3-1
 ΔΕΡΥΝΕΙΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ .................2-2

2017 – 2018 ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΚ .............................5-2
 ΑΠΟΛΛΩΝ – ΟΜΟΝΟΙΑ .................1-0

2018 – 2019 ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΛΚΗ ..........................1-0
 ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ .......................2-0

Γιώργος Κακουλλής
Ο ακραίος επιθετικός, Γιώργος 
Κακουλλής, αγωνίστηκε για 39 
λεπτά ως αλλαγή. Είναι 19 ετών και 
μετρά μία συμμετοχή με την πρώτη 
ομάδα στον εκτός έδρας αγώνα 
απέναντι στην ΑΕΛ τη σεζόν 2017-2018. Πέρσι 
κατέγραψε 27  συμμετοχές με την ΟΜΟΝΟΙΑ U19 
και σκόραρε 6 γκολ. Βρίσκεται στην Ακαδημία μας 
εδώ και πέντε χρόνια. 

Άγγελος Ζευκής
Ο Άγγελος Ζευκής αγωνίστηκε 
για 11 λεπτά ως αλλαγή. Είναι 
16 ετών και αγωνίζεται ως 
επιθετικός. Βρίσκεται στην 

Ακαδημία μας από το 2014. Πέρσι αγωνίστηκε 
σε  33 παιχνίδια με τις ομάδες U17 και U19 
ενώ σκόραρε 19 γκολ. Είναι διεθνής με την 
Εθνική Κύπρου U17.

Ψάχνει το 2Χ3 μετά από 4 χρόνια!

Θέμα



LÜFTNER
Michael 

on the spot!
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Τι σου αρέσει να κάνεις στον 
ελεύθερό σου χρόνο;
Όταν έχω ελεύθερο χρόνο μου αρέσει να 
παίζω παιχνίδια στον υπολογιστή. 
Τι είδους μουσική παίζει συνήθως 
στο αυτοκίνητό σου;
Προτιμώ την Τσέχικη μουσική αλλά 
κάποιες φορές μου αρέσει να βάζω και 
τραγούδια του Chris Brown. 
Τι σε φοβίζει περισσότερο; 
Οι καρχαρίες. 
Ένα θετικό χαρακτηριστικό σου; 
Δεν τα βάζω ποτέ κάτω. 

Ποια είναι η φιλοσοφία σου για την 
ζωή; 
Να είσαι πάντα θετικός. Μερικές φορές 
υπάρχουν δυσκολίες όμως πιστεύω πως 
αν οι άνθρωποι είναι θετικοί τα πάντα 
στην ζωή είναι καλύτερα. 
Υπάρχει κάτι που δεν θα μπορούσες 
να ζήσεις χωρίς αυτό;
Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την οικογένειά 
μου.
Σε ποια πόλη ονειρεύεσαι να ζήσεις;
100% στην Πράγα. Είναι η καλύτερη πόλη.

Έχεις παρατσούκλι; 
Βεβαίως. Το παρατσούκλι μου είναι Lifis. 
Μαγειρεύεις; Αν ναι τότε ποια είναι η 
σπεσιαλιτέ σου;  
Όχι, όχι! Είμαι πολύ κακός μάγειρας.
Ποιος συμπαίκτης σου κάνει 
περισσότερη πλάκα στα αποδυτήρια;
Δεν είμαι σίγουρος αλλά συνήθως εγώ 
και ο Matt κάνουμε πλάκα. 
Ποιο είναι το ποδοσφαιρικό σου 
είδωλο; 
Ο Sergio Ramos. 
Έχεις κάποιο γούρι;
Όχι. Πιστεύω μόνο στη δύναμή μου. 




