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Εμπορικό Τμήμα: 22 10 48 48 | giorgos.kakourides@omonoiafc.com.cy
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Tηλέφωνο: 22 10 48 48

#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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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// Δόξα – OMONOIA ....................................... 0-2
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// OMONOIA – Νέα Σαλαμίνα ............2-0
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΑΕΚ – ΟΜΟΝΟΙΑ ........................................... 2-2

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – Απόλλωνας 
(Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 18:00)
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Πάφος FC – OMONOIA 
(Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 18:00)
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Ανόρθωση – ΟΜΟΝΟΙΑ 
(Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 18:00)
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ: ΟΜΟΝΟΙΑ – Ολυμπιακός 
(Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 19:00)
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ: Εθνικός – ΟΜΟΝΟΙΑ 
(Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 20:00)
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΛ 
(Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 17:00)
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΕΝΠ – ΟΜΟΝΟΙΑ 
(Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 19:00)
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΠΟΕΛ 
(Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 19:00)
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – Δόξα 
(Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 16:00)
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Νέα Σαλαμίνα – OMONOIA 
(Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 19:00)
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΚ 
(Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 17:00)
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Απόλλωνας – ΟΜΟΝΟΙΑ 
(Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 19:00)
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – Πάφος FC
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – Ανόρθωση
18η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ: Ολυμπιακός – ΟΜΟΝΟΙΑ
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ: ΟΜΟΝΟΙΑ – Εθνικός
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΕΛ  – ΟΜΟΝΟΙΑ
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – ENΠ
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΠΟΕΛ  – ΟΜΟΝΟΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΜΟΝΟΙΑ 3 2-1-0 6-2 7

2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 2 1-1-0 2-1 4

3 ΑΕΛ 3 1-1-1 2-3 4

4 ΑΕΚ 2 1-1-0 4-2 4

5 ΕΘΝΙΚΟΣ 2 1-1-0 5-4 4

6 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 1 1-0-0 3-2 3

7 ΑΠΟΕΛ 1 1-0-0 3-0 3

8 ΠΑΦΟΣ FC 3 1-0-2 4-6 3

9 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3 1-0-2 4-6 3

10 ΔΟΞΑ 3 0-2-1 2-4 2

11 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 0-1-1 3-4 1

12 ΕΝΠ 3 0-0-3 4-8 0

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΥΟ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΣΚΟΡΕΡΣ
1 ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ (ΑΕΚ) 4

2 ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ (ΟΜΟΝΟΙΑ) 2

3 ΖΕΛΑΓΙΑ (ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ) 2

4 ΣΤΕΠΑΝΙΑΚ (ΕΝΠ) 2

5 ΜΙΓΚΕΛΙΤΟ (ΕΘΝΙΚΟΣ) 2

5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
19:00 //// ΑΕΚ - Εθνικός Άχνας
ΣΑΒΒΑΤΟ, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
18:00 //// Πάφος FC - ΟΜΟΝΟΙΑ
19:00 //// Δόξα - ΕΝΠ
20:00 //// Νέα Σαλαμίνα - ΑΕΛ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
18:00 //// Απόλλων – Ολυμπιακός

6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
18:30 //// ΑΠΟΕΛ - Δόξα
20:00 //// Εθνικός Άχνας - Απόλλων
ΚΥΡΙΑΚΗ, 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
17:00 //// ΕΝΠ - Νέα Σαλαμίνα
18:00 //// Ανόρθωση - ΟMONOIA
19:00 //// Ολυμπιακός - Πάφος FC
ΔΕΥΤΕΡΑ, 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
19:00 //// ΑΕΛ - ΑΕΚ
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ΟΜΟΝΟΙΑ

OMONOIA
Newsletter

www.omonoiafc.com.cy/newsletter

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
Τόμας 
Χούμποτσαν

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
Ματ 
Νταρμπισάιαρ 

27

Λοΐζος
Λοΐζου

75
Δημήτρης 
Χριστοφή

77
Ανδρόνικος 
Κακουλλής 

80

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Χένινγκ
Μπεργκ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Ο σημερινός μας αντίπαλος, 
Απόλλων, προέρχεται από την 
πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα 
καθώς την περασμένη εβδομάδα 
επιβλήθηκε με 3-2 της Πάφος 
FC στο Τσίρειο. Τα πρώτα 
δύο παιχνίδια της Λεμεσιανής 
ομάδας στο πρωτάθλημα κόντρα 
σε ΑΕΚ και Ανόρθωση είχαν 
αναβληθεί λόγο των ευρωπαϊκών 
υποχρεώσεων της. 

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
13 Σάμου Βολοτίνεν

36 Γιόελ Μολ

70 Μιχάλης Παπαστυλιανού

99 Δημήτρης Δημητρίου

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2 Εμίλιο Νσούε

3 Μάριος Αντωνιάδης

4 Βαχίντ Σελίμοβιτς

8 Βίνσεντ Μπεσάτ

17 Ζοάο Πέδρο

18 Ντιέγκο Αγκίρε

22 Βαλεντίν Ρομπέρζ

41 Ατίγια Σάλαϊ

44 Έκτορ Γιούστε

51 Κωνσταντίνος Παπαμιχαήλ

88 Γιώργος Βασιλείου

ΜΕΣΟΙ
5 Εστεμπάν Σακέτι

10 Σάσα Μάρκοβιτς

25 Χάμπος Κυριάκου

95 Ρόζερ Τάμπα Εμπιντά

77 Αντριάν Σαρδινέρο

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9 Ιωάννης Πίττας

11 Εμίλιο Ζελάγια

14 Φακούντο Περέιρα

20 Γιάννης Γιαννιώτας 

26 Φώτης Παπουλής

50 Ιωάννης Βασιλειάδης

57 Πέτρος Ψύχας

87 Σερζ Καγκμπέ

94 Ντάνι Καρ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ιβάν Βουκομάνοβιτς

Γιαν
Λέσιακς 

17
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«FLASHBACK»

Μια πολύ σημαντική νίκη από βαθμολογικής άποψης 
είχε πετύχει η ομάδα μας κόντρα στον Απόλλωνα 
στις 30/01/2010 για την 19η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος. Η νίκη ήταν επιβεβλημένη στην 
προσπάθεια που γινόταν για κατάκτηση του τίτλου 
και ήρθε με ανατροπή. 

To «τριφύλλι» ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους 
Γιωργαλλίδη, Αλαμπί, Βέντζελ, Χαραλάμπους, 
Ντάβιντσον, Κασέκε, Μακρίδη, Λεάντρο, Αλωνεύτη, 
Χριστοφή και Κωνσταντίνου ενώ ως αλλαγή 
αγωνίστηκαν οι Εφραίμ και Ρενχίφο. 

Η ομάδα μας μπήκε καλύτερα στον αγώνα, είχε δοκάρι, 
όμως ο Απόλλωνας ευτύχησε να πάρει προβάδισμα 
στην τελευταία φάση του ημιχρόνου με κεφαλιά του 
Οσενί. Ένα τέταρτο πριν το τέλος της αναμέτρησης, ο 
διαιτητής υπέδειξε πέναλτι σε τράβηγμα του Μερκή 
στον Κωνσταντίνου, με τον δεύτερο να είναι εύστοχος 
από τα έντεκα βήματα και να κάνει το 1-1. Η ολική 
ανατροπή ήρθε στο 81’ με τον Ντάβιντσον να παίρνει 
τη μπάλα από την κεφαλιά του Χαραλάμπους και με 
διαγώνιο σουτ να διαμορφώνει το τελικό 2-1 που 
κράτησε την ομάδα μας σε τροχιά διεκδίκησης του 
τίτλου, τον οποίο εν τέλει κατέκτησε. 

«Πράσινη» είναι η προϊστορία στους αγώνες 
ΟΜΟΝΟΙΑ - Απόλλωνας, με την ομάδα μας ως 
γηπεδούχο. Σε σύνολο 67 αγώνων, από τη σεζόν 
1957-1958, η ομάδα μας έχει κερδίσει τους 40, 
15 αγώνες έληξαν ισόπαλοι, ενώ η ομάδα της 
Λεμεσού πήρε τη νίκη 12 φορές.
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ΓΚΟΛ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Ματ Νταρμπισάιαρ ...............2
Χάρης Μαυρίας .....................1
Έρικ Μποτεάκ........................1
Δημήτρης Χριστοφή ............1
Γιόρντι Γκόμεθ .....................1

ΑΣΣΙΣΤ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Γιόρντι Γκόμεθ .....................2
Έρικ Μποτεάκ........................1
Τιάγκο Φερέιρα ....................1
Ματ Νταρμπισάιαρ ...............1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Έξι ποδοσφαιριστές δεν έχουν χάσει λεπτό από τα τρία 

πρώτα παιχνίδια της ομάδας μας μέχρι στιγμής. 

ΛΕΠΤΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
///////////////////////////////
Φράνσις Ουζόχο .............270’
Μίχαελ Λούφτνερ ...........270’
Γιαν Λέσιακς ....................270’
Άνταμ Λάνγκ .....................270’
Γιόρντι Γκόμεθ ................270’
Τιάγκο Φερέιρα ...............270’
Ματ Νταρμπισάιαρ ..........226’
Ιωάννης Κούσουλος ......180’
Χάρης Μαυρίας ................180’
Έρικ Μποτεάκ...................180’
Χεν Έζρα ............................172’
Bίτορ Γκόμες ....................108’
Ζοέλ Περέιρα ...................90’
Μίκαελ Ορτέγα ................77’
Μίκου Φεντόρ ..................51’
Δημήτρης Χριστοφή .......85’
Μαρίνος Τζιωνής ............12’

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
//////////////////////////////////
Φράνσις Ουζόχο ..................3
Μίχαελ Λούφτνερ ................3
Γιαν Λέσιακς .........................3
Άνταμ Λάνγκ ..........................3
Γιόρντι Γκόμεθ .....................3
Ματ Νταρμπισάιαρ ...............3
Τιάγκο Φερέιρα ....................3
Χεν Έζρα .................................3
Μίκου Φεντόρ .......................3
Bίτορ Γκόμες .........................2
Ιωάννης Κούσουλος ...........2
Δημήτρης Χριστοφή ............2
Μαρίνος Τζιωνής .................2
Έρικ Μποτεάκ........................2
Μίκαελ Ορτέγα .....................1
Ζοέλ Περέιρα ........................1

ΒΑΣΙΚΟΣ
////////////////////////////////
Φράνσις Ουζόχο ............. 3
Μίχαελ Λούφτνερ ........... 3
Γιαν Λέσιακς .................... 3
Άνταμ Λάνγκ ..................... 3
Γιόρντι Γκόμεθ ................ 3
Τιάγκο Φερέιρα ............... 3
Ματ Νταρμπισάιαρ .......... 3
Xεν Έζρα ............................ 2
Ιωάννης Κούσουλος ...... 2
Χάρης Μαυρίας ................ 2
Έρικ Μποτεάκ................... 2
Δημήτρης Χριστοφή ....... 1
Μίκαελ Ορτέγα ................ 1
Ζοέλ Περέιρα ................... 1
Βίτορ Γκόμες .................... 1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Μίκου Φεντόρ .......................3
Μαρίνος Τζιωνής .................2
Χεν Έζρα .................................1
Δημήτρης Χριστοφή ............1
Βίτορ Γκόμες .........................1
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Ο Τιάγκο Φερέιρα μίλησε στο Πρόγραμμα Αγώνα 
και αναφέρθηκε στον αγώνα με τον Απόλλωνα, το 
προηγούμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ, τη μέχρι στιγμής 
παρουσία του στην ομάδα και πως νιώθει στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

Δεύτερο διαδοχικό ντέρμπι, απέναντι στον Απόλλωνα. 
Πώς το περιμένεις;
«Περιμένω να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, όπως 
κάναμε και απέναντι στην ΑΕΚ. Οι φίλαθλοι μας είναι 
χαρούμενοι, επειδή αγωνιστήκαμε πολύ καλά σε ένα 
δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε μία πολύ καλή ομάδα 
όπως είναι η ΑΕΚ. Απέναντι στον Απόλλωνα θα είναι 
το ίδιο, γιατί επίσης είναι πολύ καλή ομάδα. Όμως, 
αγωνιζόμαστε στην έδρα μας και πρέπει να είμαστε 
δυνατοί απέναντι τους».
Ποια στοιχεία κρατάμε από το παιχνίδι 
κόντρα στην ΑΕΚ;
«Είναι πολύ καλό το γεγονός πως όλοι οι 
παίκτες ήταν απογοητευμένοι για το γκολ που 
δεχθήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Νιώθουμε 
ότι μπορούμε να ονειρευόμαστε περισσότερα 
για να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Όλοι 
οι παίκτες αγωνίζονται για τον 
κόσμο μας, τον Σύλλογο και πρέπει 
να συνεχίσουμε με αυτόν τον 
τρόπο».
Ποια η άποψη σου για τις 
εμφανίσεις της ομάδας 
μέχρι στιγμής;
«Η άποψη μου είναι ότι 
παίξαμε πολύ καλά 
απέναντι στην ΑΕΚ. 
Πρέπει να συνεχίσουμε 
έτσι, παρουσιαστήκαμε 
πολύ δυνατοί στο 

γήπεδο. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στην 
προπόνηση, ακούμε όλα όσα μας λέει ο προπονητής και τα 
δείχνουμε στο γήπεδο».
Πόσο ικανοποιημένος είσαι με την παρουσία ως τώρα;

«Νιώθω πολύ ωραία γιατί βρίσκομαι σε μία 
νέα ομάδα. Η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι ένας μεγάλος 
Σύλλογος στην Κύπρο, υπάρχει αρκετή πίεση, 
αλλά μετά από τρια παιχνίδια νιώθω πως 
αγωνίζομαι χρόνια στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Γιατί 
είμαστε μία οικογένεια εδώ και οι φίλοι μου, 
οι συμπαίκτες μου, με βοήθησαν πάρα πολύ. 
Πρέπει να συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο για να 

δείξω σε όλους πως ήρθα για να βοηθήσω 
την ΟΜΟΝΟΙΑ να πάει ψηλά».

Ποιο το μήνυμα σου προς τον κόσμο 
της ομάδας;
«Ελπίζω οι φίλαθλοι να πιστέψουν 
πως μπορούμε να κερδίσουμε 

οποιαδήποτε ομάδα στην Κύπρο. Για 
αυτό τον λόγο ήρθα στην ΟΜΟΝΟΙΑ! 
Κανένας παίκτης δεν φοβάται, είμαστε 
έτοιμοι να επιτεθούμε, να κερδίσουμε 

τα παιχνίδια και να δείξουμε στους 
φιλάθλους μας τι να περιμένουν 

από εμάς. Πρέπει να παίζεις 
παθιασμένα σε κάθε παιχνίδι!».

ΧΕΝΙΝΓΚ ΜΠΕΡΓΚ
«Η πίστη και η ικανοποίηση του 
κόσμου μας κάνει καλό»

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Ο Χένινγκ Μπεργκ μίλησε στο Πρόγραμμα Αγώνα και 
αναφέρθηκε στο σημερινό παιχνίδι με τον Απόλλωνα, 
στην πρόοδο της ομάδας μας και στο προηγούμενο 
ντέρμπι με την ΑΕΚ. 
Δεύτερο ντέρμπι στην σειρά απέναντι στον Απόλλωνα. 
Περιμένετε να είναι διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με 
τον προηγούμενο αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ;
«Περιμένω να είναι λίγο διαφορετικό. Είμαι πολύ 
χαρούμενος με την εμφάνιση μας απέναντι στην ΑΕΚ 
καθώς παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι σε μια δύσκολη 
έδρα. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα και έπρεπε να 
κερδίσουμε το παιχνίδι αλλά δεν έγινε και πρέπει να 
κοιτάξουμε μπροστά μας τώρα. Η ισοπαλία δεν ήταν το 
τέλος του κόσμου αλλά ήμασταν τόσο κοντά στη νίκη 
και απογοητευτήκαμε κάπως στο τέλος. Βλέπουμε το 
παιχνίδι με τον Απόλλωνα, μια καλή ομάδα που έπαιξε 
φέτος στην Ευρώπη. Είμαστε και εμείς μια καλή ομάδα 
οπόταν περιμένω να γίνει ένα καλό παιχνίδι». 
Μετά από τα πρώτα παιχνίδια οι προσδοκίες του 
κόσμου ανεβαίνουν μέσα από τα αποτελέσματα 
και τις εμφανίσεις. Αυτό το γεγονός είναι κάτι 
καλό για την ομάδα ή προσθέτει επιπλέον 
πίεση στους παίκτες;
«Είναι καλό το ότι ο κόσμος πιστεύει 
πως είμαστε μια καλή ομάδα και είναι 
χαρούμενος με τα αποτελέσματα και την 
απόδοσή μας. Αν δεν υπάρχουν απαιτήσεις 
τότε έχεις πρόβλημα οπόταν είναι κάτι 
φυσιολογικό για μια μεγάλη ομάδα όπως 
η ΟΜΟΝΟΙΑ. Οι προσδοκίες και η 
πίεση είναι κάτι φυσιολογικό στο 
ποδόσφαιρο».
Τι κρατάτε από το παιχνίδι με 
την ΑΕΚ και σε ποιους τομείς 
θεωρείτε πως η ομάδα 
χρειάζεται βελτίωση;
«Όλα τα παιχνίδια είναι 
δύσκολα και το παιχνίδι 
που έρχεται είναι 
διαφορετικό από τα 
υπόλοιπα. Αμυνθήκαμε 
στη μεγαλύτερη διάρκεια 

του παιχνιδιού με την ΑΕΚ πολύ καλά, κάναμε πολλές 
φάσεις, βάλαμε δύο γκολ και μπορούσαμε για 
περισσότερα. Γενικά ήταν μια καλή εμφάνιση αλλά 
υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε. 
Δεχθήκαμε δύο γκολ και πρέπει να τα πάμε καλύτερα σε 
αυτό το κομμάτι. Η προσπάθεια, το πάθος και η ένταση 
που βγάλαμε δεν χωράνε αμφισβήτηση». 

Πόσο ικανοποιημένος είστε με την πρόοδο της 
ομάδας και τα αποτελέσματα που έφερε;
«Κάναμε μια καλή αρχή στη σεζόν σίγουρα. Θέλουμε 
να συνεχίσουμε την πρόοδο καθώς υπάρχει 
μια διαδικασία με αρκετούς νέους παίκτες και 

καινούργιο τρόπο παιχνιδιού που σου παίρνει 
χρόνο για να φτάσεις στο πιο ψηλό σου 

επίπεδο. Ο τρόπος που το διαχειρίζονται 
και δουλεύουν οι ποδοσφαιριστές μου με 

κάνει πολύ ευχαριστημένο». 
Αναμένεται ένα γεμάτο γήπεδο το 
Σάββατο. Ποιο είναι το μήνυμά σας 
στον κόσμο της ομάδας;

«Ανυπομονούμε να τους δούμε στο 
γήπεδο και ελπίζουμε να βοηθηθεί 

και η ομάδα έτσι ώστε να 
δώσει τον καλύτερό της 
εαυτό με την επιπλέον 
αδρεναλίνη και την ωραία 
ατμόσφαιρα που θα 
επικρατεί. Αρέσει στους 
παίκτες να παίζουν 
κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, ανυπομονούν, 
αισθάνονται την βοήθεια 
που παίρνουν από τον 
κόσμο και αυτό είναι 
πολύ καλό για εμάς».

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΟΤΙ Ο 
ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ 
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΤΙΑΓΚΟ ΦΕΡΕΪΡΑ
«Δυνατά και παθιασμένα 
απέναντι στον Απόλλωνα»

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΥ 
ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΓΩΝΑ

ΝΙΩΘΩ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ, 
ΣΑΝ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ 
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ
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Η δυναμική παρουσία του κόσμου 
της ομάδας μας στον εντός έδρας 
αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα και στον 
εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ στη 
Λάρνακα.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

»
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Φωτορεπορτάζ από τις 
αναμετρήσεις κόντρα σε
Νέα Σαλαμίνα (2-0) και ΑΕΚ (2-2).
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ΤΟΜΑΣ ΧΟΥΜΠΟΤΣΑΝ
«Δεν τα παρατάω ποτέ, θα 
παλέψουμε για νίκες»

Ο ΣΛΟΒΑΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΤΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ 

Ο Tomas Hubocan (Τομάς Χούμποτσαν) αποτέλεσε το 
τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα για την ομάδα μας στην 
καλοκαιρινή περίοδο. Ο 34χρονος διεθνής Σλοβάκος 
αμυντικός πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές 
εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο ενός χρόνου με την 
ΟΜΟΝΟΙΑ.

Ο Tomas Hubocan έκανε σπουδαία καριέρα στη 
Zenit St. Petersburg, με την οποία κατέκτησε κύπελλο 
ΟΥΕΦΑ, ΟΥΕΦΑ Σούπερ Καπ, δύο πρωταθλήματα, 
κύπελλο και Σούπερ Καπ Ρωσίας, ενώ αγωνίστηκε 
αρκετές χρονιές στους ομίλους του Champions 
League και του Europa League. Έπαιξε, επίσης, στη 
Dinamo Moscow με συμμετοχές στους ομίλους του 
Europa League, στην MSK Zilina με την οποία κατέκτησε 
πρωτάθλημα και στην Trabzonspor. Την περασμένη 
αγωνιστική περίοδο αγωνιζόταν στην Olympique 
Marseille Ακόμη, έχει αγωνιστεί 63 φορές 
στην εθνική ομάδα της πατρίδας του.
Αμέσως μετά την υπογραφή του 
συμβολαίου του με την ομάδα μας ο  
Tomas Hubocan έκανε τις πρώτες 
του δηλώσεις στο OFC TV. «Είμαι 
αρκετά χαρούμενος που βρίσκομαι 
εδώ. Είναι μία νέα πρόκληση για 
μένα, είναι ένα νέο πρότζεκτ, 
οπόταν είμαι αρκετά χαρούμενος. 
Έχω ακούσει ότι πως αλλάζει η 
ΟΜΟΝΟΙΑ. Με έχουν ενημερώσει 
για τους μεγάλους στόχους που έχει 

και είμαι ικανοποιημένος γιατί 
έχω και εγώ πάντα μεγάλους 

στόχους», το αρχικό του σχόλιο.
Καταλήγοντας ο Σλοβάκος 
αμυντικός έστειλε το δικό του 
μήνυμα προς τον κόσμο της 

ομάδας μας: «Δεν τα παρατάω 
ποτέ. Παλεύω για την κάθε μπαλιά, 
έτσι θα παλέψουμε για τις νίκες 

για να ευχαριστήσουμε 
τους φίλους της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ».

ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΤΙ Η 
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ

Θέμα Προϊστορία

Το καλύτερο ξεκίνημα των τελευταίων 10 χρόνων 
«κυνηγάει» στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στον 
Απόλλωνα η ομάδα μας. Μέχρι στιγμής η ΟΜΟΝΟΙΑ 
έχει συγκεντρώσει επτά βαθμούς, μετά από τρεις 
αγωνιστικές, καθώς μετράει δύο νίκες (Δόξα και 
Νέα Σαλαμίνα) και μία ισοπαλία κόντρα στην ΑΕΚ. 
Ένδεχόμενη επιτυχία στο ντέρμπι με τους «γαλάζιους» 
της Λεμεσού θα ανεβάσουν το «τριφύλλι» στους 10 
βαθμούς.
Η μέχρι στιγμής καλύτερη επίδοση ήταν τη σεζόν 2010-
2011 όταν η ΟΜΟΝΟΙΑ είχε 9 βαθμούς με τρεις νίκες, 
μία ήττα και συντελεστή τερμάτων επτά υπέρ και δύο 
κατά. Τη σεζόν 2016-2017 είχε μαζέψει οκτώ βαθμούς 
με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες, οκτώ τέρματα υπέρ και 
δύο κατά.
Από εκεί και πέρα, δύο φορές είχε συγκεντρώσει 
επτά βαθμούς συγκεκριμένα τις σεζόν 2011-2012 και 
2014-2015, δύο φορές έξι βαθμούς το 2017-2018 και 
2018-2019, δύο φορές πέντε βαθμούς το 2012-2013 
και 2015-2016 και μία φορά τέσσερις βαθμούς το 
2013-2014.

«Κυνηγάει» το καλύτερο ξεκίνημα 
της 10ετίας η ΟΜΟΝΟΙΑ!

ΣΕΖΟΝ ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ

2010-11 7-2 9
2011-12 6-2 7
2012-13 7-3 5
2013-14 5-4 4
2014-15 5-4 7
2015-16 6-5 5
2016-17 8-5 8

Τη σεζόν 2010-2011 η ΟΜΟΝΟΙΑ μάζεψε 9 
βαθμούς μετά τις πρώτες αγωνιστικές. Το 
καλύτερο μέχρι στιγμής ξεκίνημα της στην 
τελευταία 10ετία.
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HIGHLIGHTS
Αν και μόλις 20 ετών έχει 
καταγράψει αρκετές σημαντικές 
στιγμές στην καριέρα του, κυρίως με 
την Εθνική Νιγηρίας την οποία έχει 
εκπροσωπήσει 14 φορές. Ξεχωριστή 
στιγμή ήταν η συμμετοχή του στο 
πρόσφατο Μουντιάλ της Ρωσίας 
και ειδικότερα το παιχνίδι 

κόντρα στην Αργεντινή του 
Λιονέλ Μέσι. Επίσης, 
πριν από μερικούς 
μήνες συμμετείχε 
στο Κόπα 

Άφρικα και με 
την εξαιρετική του 
εμφάνιση στον 
μικρό τελικό με την 
Τυνησία βοήθησε την 
πατρίδα του να τερματίσει 
στην 3η θέση. Στην ομάδα μας 
αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού 
από την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.

FRANCIS
Uzoho

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Xρονολογία Ομάδα       Συμμετοχές 
2017–2018 Ντεπορτίβο Β  26 
2017– Ντεπορτίβο Λα Κορούνια 2 
2018–2019  Έλτσε (δανεισμός)  7 
2019  Ανόρθωση (δανεισμός)  3 
2019 ΟΜΟΝΟΙΑ (δανεισμός)  0 
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Για 3η συνεχή αγωνιστική περίοδο συ-
νεχίζουμε τη χορηγική μας συνεργα-
σία με την εταιρία φωτισμού DIMCO! 
Το λογότυπο της DIMCO θα βρίσκεται 
στο παντελονάκι της επίσημης εμφά-
νισης. 
Με τη χορηγική συνεργασία η DIMCO 
επιβεβαιώνει ότι παραμένει διαχρονι-
κός, σταθερός και πιστός συνεργάτης 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Επιπλέον, η DIMCO 
παρουσιάζει πολύπλευρη δράση στο 
χώρο του Κυπριακού ποδοσφαίρου 
και αποδεικνύει πως νοιάζεται για την 
πρόοδο και ανάπτυξή του.

Ιστοσελίδα: 
www.dimco.eu
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
22 44 65 65
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 
dimco@dimco.eu
Facebook: @DIMCOlights
YouTube: Dimco Cyprus

Ευχαριστούμε τη DIMCO για την 
συνεργασία και την εμπιστοσύνη 
και εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι 
τα αποτελέσματα θα συνεχίσουν να 
είναι επιτυχημένη.

Γενναιόδωρη προσφορά φίλου της ομάδας 
για αγορά Εισιτηρίων Διαρκείας!
Σε μια αξιέπαινη ενέργεια 
προχώρησε φίλος της ομάδας 
μας, δείγμα της αλληλεγγύης 
που χαρακτηρίζει τον κόσμο της 
Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α Σ ! 
Ο φίλος, που θέλησε να διατηρήσει 
την ανωνυμία του, επικοινώνησε 
μαζί μας και έχει ήδη προσφέρει 
το ποσό των 5000 ευρώ για αγορά 
Εισιτηρίων Διαρκείας στη Βόρεια 
κερκίδα, τα οποία έχουν ήδη δοθεί σε 
ΟΜΟΝΟΙΑΤΕΣ και ΟΜΟΝΟΙΑΤΙΣΣΕΣ 
που αντιμετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες, όπως ήταν η επιθυμία 

του φίλου.
Όπως μας είπε ο ίδιος, αποφάσισε 
να προχωρήσει σε αυτή την 
πρωτοβουλία καθώς διαπιστώνει 
πως γίνεται μια αξιόλογη 
προσπάθεια από όλους στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ για να επιστρέψει η 
ομάδα μας εκεί που την προστάζει η 
ιστορία της! 
Ευχαριστούμε και δημόσια τον φίλο 
για την υπέροχη πρωτοβουλία που 
τον τιμά ιδιαίτερα. Τέτοιες ενέργειες 
γεμίζουν με υπερηφάνεια όλους μας 
στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ!

Κέρδισε δωρεάν 
ανανέωση 

του Εισιτηρίου 
Διαρκείας του 
ο κ. Ευθύμιος 

Χριστοφή!

Μεγάλος τυχερός του δι-
αγωνισμού με τις φωτο-
γραφίες των Εισιτηρίων 
Διαρκείας αναδείχθηκε ο 
κ. Ευθύμιος Χριστοφή, ο 
οποίος έχει ενημερωθεί με 
γραπτό μήνυμα. 
Η συμμετοχή σας στον δι-
αγωνισμό ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία. Οι φωτογρα-
φίες που μας είχατε απο-
στείλει έδιναν καθημερινά 
άλλο χρώμα στους λογα-
ριασμούς μας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
(@OMONOIAfootball). 
Αυτή η άμεση επαφή που 
έχουμε αναπτύξει είναι 
κάτι που απολαμβάνουμε, 
χαιρόμαστε και θα συνεχί-
σουμε! 
Η αγάπη σας για την ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ ξεχωρίζει και αποτε-
λεί το ισχυρότερο κίνητρο 
για διακρίσεις και επιτυχί-
ες! Σας ευχαριστούμε θερ-
μά για τη συμμετοχή!

Συνεχίζεται για 3η διαδοχική χρονιά η 
χορηγική συνεργασία με την DIMCO!
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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

Ο πρώτος ξένος προπονητής που ανέλαβε την 
τεχνική ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ήταν ο Άγγλος, 
Τζον Τζόνσον, ο οποίος ήταν στο τιμόνι της 
ομάδας μας την αγωνιστική περίοδο 1952-53 όταν 
ακόμη αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της ΚΕΠΟ. 
Καθοδήγησε τους «πράσινους» σε 14 παιχνίδια και 
τους οδήγησε στην κατάκτηση του κυπέλλου ΚΕΠΟ, 
κερδίζοντας με 2-0 τη Νέα Σαλαμίνα στον τελικό.
Πριν αναλάβει την ομάδα μας, ο Τζόνσον είχε 
αποφοιτήσει από τη σχολή φυσικής αγωγής του 
Άλτερσιοτ, ενώ αγωνιζόταν στην Τόρσετ μέχρι το 
1939. Έπαιξε και στην Εθνική Ενόπλων όσο ήταν 

στο στρατό, με την οποία αγωνίστηκε σε αγώνες 
στην Ινδία, Ιράκ και Αίγυπτο. Ακολούθησε η κάθοδός 
του στην Κύπρο το 1952, όπου ενδιαφέρθηκε να 
εργαστεί στην ομάδα μας ύστερα από επιθυμία 
πολλών Άγγλων φίλων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
Στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της 
ομάδας μας μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ελπίζω να 
βοηθήσω τους παίκτες να παρουσιάσουν καλύτερο 
ποδόσφαιρο για τους θεατές, αλλά και για τους 
ίδιους. Οι πλείστοι Κύπριοι ποδοσφαιριστές 
παίζουν ένα σύστημα με δυνατές μπαλιές, ορμή και 
ενθουσιασμό».
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Δεν χάνει ευκαιρία να συνομιλήσει με τον κόσμο της 
ομάδας ο Πρόεδρος, Σταύρος Παπασταύρου, κάτι που 
έκανε και στο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα!  Τόσο πριν 
την έναρξη του αγώνα όσο και μετά τη λήξη του, ο 
Πρόεδρος βρέθηκε στο χώρο έξω από τη Δυτική κερκίδα 
όπου συνομίλησε για αρκετή ώρα με ΟΜΟΝΟΙΑΤΕΣ και 
ΟΜΟΝΟΙΑΤΙΣΣΕΣ. 
Ο κ. Παπασταύρου θέλει να μαθαίνει τις απόψεις και τις 
σκέψεις του κόσμου, να απαντά σε ερωτήσεις και να 

ακούει εισηγήσεις. Επιδιώκει να γίνεται ένα με τον κόσμο! 
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κύπρο ο 
Πρόεδρος είχε συνάντηση με τα μέλη του Σωματείου, 
με τους Παλαίμαχους ποδοσφαιριστές, με τους 
οργανωμένους φιλάθλους, όπως και με χορηγούς και 
συνεργάτες της ομάδας μας, ενώ όπως σημειώνουμε πιο 
πάνω συνομίλησε με τον κόσμο και στο παιχνίδι με τη Νέα 
Σαλαμίνα, αλλά και στο παιχνίδι της ομάδας φούτσαλ για 
το Τσάμπιονς Λιγκ.

Μαζί με τον κόσμο ο Πρόεδρος!

Ακαδημία

ΟΜΟΝΟΙΑ U15 και OMONOIA U16 
ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους ενόψει 
της έναρξης του πρωταθλήματος. Οι "πράσινοι" 
αρχίσαν το πρωτάθλημα αυτό το Σάββατο με 
ντέρμπι κόντρα στον ΑΠΟΕΛ προσδοκώντας 
σε μια χρονιά με διακρίσεις και επιτυχίες.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ U15 και 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ U16



Ádám

on the spot!
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Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό 
σου χρόνο;
Μου αρέσει να είμαι με τη γυναίκα μου και 
τα σκυλιά μου. Παίρνω τα σκυλιά για ένα 
περίπατο κτλ. Επίσης πάντα προσπαθώ να 
βρω κάτι διαφορετικό για να κάνω με τη 
γυναίκα μου. 
Τι είδους μουσική παίζει συνήθως στο 
αυτοκίνητό σου;
Δεν έχω ιδιαίτερη προτίμηση, ότι παίζει στο 
ραδιόφωνο. 
Τι σε φοβίζει περισσότερο; 
Το μόνο που με φοβίζει είναι να μην χάσω 
την οικογένειά μου. 
Ποια είναι η φιλοσοφία 
σου για την ζωή;
Προσήλωση 100% στο παρόν γιατί δεν 
μπορείς να ζήσεις ξανά το παρελθόν και είναι 
καλό να κάνεις όνειρα για 
το μέλλον. Το παρόν είναι 
που σου επιτρέπει να 
πάρεις αποφάσεις για τη 
ζωή σου. 

Υπάρχει κάτι που δεν θα μπορούσες να 
ζήσεις χωρίς αυτό;
Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την οικογένειά 
μου. 
Σε ποια πόλη ονειρεύεσαι να ζήσεις;
Όχι κάπου συγκεκριμένα. Δεν μου αρέσουν 
όμως οι πόλεις με μεγάλο πληθυσμό έτσι θα 
προτιμούσα να ζω σε μια μικρή πόλη ή κάπου 
στην επαρχία. 

 

Μαγειρεύεις; Αν ναι τότε ποια είναι η 
σπεσιαλιτέ σου;  
Συνήθως μαγειρεύω μαζί με την γυναίκα 
μου έτσι έμαθα να κάνω αρκετά φαγητά. Δεν 
μπορώ να πω πως έχω κάποια σπεσιαλιτέ 
όμως προσπαθώ να τα φτιάχνω όλα νόστιμα. 
Ποιος συμπαίκτης σου κάνει περισσότερη 
πλάκα στα αποδυτήρια;
Μου αρέσει το χιούμορ του Γιόρντι αλλά είναι 
αρκετοί από την ομάδα που μπορούν να σε 
κάνουν να γελάσεις. 
Ποιο είναι το ποδοσφαιρικό σου είδωλο;
Είναι αρκετοί. Μου αρέσουν οι έξυπνοι 
ποδοσφαιριστές που πάντα διαβάζουν σωστά 
το παιχνίδι και είναι ήρεμοι κατά τη διάρκεια 
του αγώνα. Ο Φαν Ντάικ, ο Τιάγκο Σίλβα, 
ο Βαράν και ο Μόντριτς είναι κάποιοι από 
αυτούς. Όταν είναι στον αγωνιστικό χώρο τους 
βλέπεις πως είναι τελείως προσηλωμένοι, 
ήρεμοι και έχουν αυτοπεποίθηση. 
Έχεις κάποιο γούρι;

Όχι, δεν είμαι καθόλου προληπτικός.  




