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Γραφεία: Λεωφόρος Λεμεσού 241, Νήσου, 2571, Λευκωσία
Tηλέφωνο: 22 10 48 48
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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 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 7 5-2-0 17-2 17

2 ΟΜΟΝΟΙΑ 8 4-3-1 11-6 15

3 ΑΕΛ 8 4-2-2 10-8 14

4 ΑΠΟΕΛ 5 4-1-0 11-2 13

5 AΕΚ 8 2-6-0 16-2 12

6 ΕΘΝΙΚΟΣ 7 3-2-2 11-12 11

7 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 8 3-1-4 11-10 10

8 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 8 3-1-4 8-13 10

9 ΠΑΦΟΣ FC 8 2-2-4 8-13 8

10 ΕΝΠ 8 1-1-6 13-20 4

11 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7 0-4-3 8-15 4

12 ΔΟΞΑ 8 0-3-5 3-16 3

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΥΟ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΣΚΟΡΕΡΣ
1 ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ (ΑΕΚ) 9

2 ΡΑΓΙΟΣ (ΑΝΟΡΘΩΣΗ) 7

3 ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ (ΟΜΟΝΟΙΑ) 5

4 ΜΙΓΚΕΛΙΤΟ (ΕΘΝΙΚΟΣ) 4

5 ΦΙΟΛΙΤΣ (ΑΕΚ) 3

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/11
17:00 //// Νέα Σαλαμίνα – ΑΕΚ 
18:00 //// ΑΠΟΕΛ – Πάφος FC
19:00 //// ΕΝΠ – ΟΜΟΝΟΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/11
17:00 //// ΑΕΛ – Ολυμπιακός
18:00 //// Ανόρθωση – Εθνικός 
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/11
19:00 ////  Δόξα – Απόλλωνας

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11
19:00 //// Ολυμπιακός – ΕΝΠ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/11
18:00 //// ΑΕΚ – Ανόρθωση
19:00 //// Εθνικός – ΑΕΛ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01/12
17:00 //// Πάφος FC – Δόξα
18:00 //// Απόλλωνας – Νέα Σαλαμίνα
ΔΕΥΤΕΡΑ 02/12
19:00 ////  ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΕΛ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// Δόξα – OMONOIA  ................................................0-2
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// OMONOIA – Νέα Σαλαμίνα .....................2-0
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΑΕΚ – ΟΜΟΝΟΙΑ  ....................................................2-2
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – Απόλλωνας  ...........................1-0
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// Πάφος FC – OMONOIA  .................................2-1 
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// Ανόρθωση – ΟΜΟΝΟΙΑ ..............................0-0
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – Ολυμπιακός...........................1-1
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ////// Εθνικός – ΟΜΟΝΟΙΑ.........................................1-2 
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ΟΜΟΝΟΙΑ

www.omonoiawallet.com

√ Τραπεζικός λογαριασμός!
√ Ηλεκτρονικό πορτοφόλι!

√ Στέλνεις & λαμβάνεις χρήματα!
√ Ανάληψη από ATM! 
√ Σχέδιο ανταμοιβής!

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ2019-2020

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Κωνσταντίνος
Παναγή

1
Φράνσις 
Ουζόχο

23
Φαμπιάνο
Ριμπέιρο

40
Χαράλαμπος 
Κυριακίδης

98

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Ζοέλ
Περέιρα

2
Κριστιάν 
Μανρίκε

3
Μίχαελ 
Λούφτνερ

6
Τόμας 
Χούμποτσαν

15

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 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Η σημερινή μας αντίπαλος, ΑΕΛ, 
προέρχεται από δύο διαδοχικές 
νίκες. Την περασμένη αγωνιστική 
επιβλήθηκε εντός έδρας με 2-0 
της Πάφος FC. Βρίσκεται στην 
3η θέση με 14 βαθμούς, έχοντας 
απολογισμό τέσσερεις νίκες, δύο 
ισοπαλίες και δύο ήττες. 

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1 Βοζίνια

30 Ανδρέας Κεραυνός

95 Πάτρικ Πρότσεκ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2 Ντόσα Τζούνιορ

4 Αντρέ Τεϊξέιρα

7 Ανδρέας Αβραάμ

21 Μπόρις Γκοντάλ

27 Μομσιλό Ράσο

40 Χάρης Κυριάκου

42 Χρίστος Γουίλερ

44 Νιλς Τεϊξέιρα

ΜΕΣΟΙ
5 Τζον Γκαζντανιάγα 

6 Σλόμπονταν Μεντόγεβιτς

8 Νταβόρ Ζτραβκόβσκι

11 Μάρκο Αντάμοβιτς

16 Μανουέλ Τόρες

19 Ατνάν Αγκάνοβιτς

20 Γιάννης Γερολέμου

29 Στυλιανός Παντελή

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9 Ιβάν Κάρλος

10 Γκέβοργκ Γκαζαριάν

12 Μηνάς Αντωνίου

14 Ριάν Μαέ

17 Κίρε Μαρκόσκι

18 Νέστωρας Μυτίδης

22 Ρουμπέν Χουράδο

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ντούσαν Κέρκεζ

Γιαν
Λέσιακς 

17
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ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΛ 1-0
ΣΕΖΟΝ 2008-2009

«FLASHBACK»

Νίκη με 1-0 είχε πετύχει η ομάδα μας κόντρα στην 
σημερινή μας αντίπαλο, ΑΕΛ, στις 23/11/2008. Η 
ΟΜΟΝΟΙΑ ήταν μια καινούργια ομάδα λόγω των πολλών 
προσθαφαιρέσεων που έγιναν στο ρόστερ εκείνο το 
καλοκαίρι, σε μια προσπάθεια της τότε διοίκησης να 
δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο υπό τις οδηγίες 
του Νεντίμ Τούτιτς, στοχεύοντας το πρωτάθλημα. Η νίκη 
αυτή είχε βοηθήσει το «τριφύλλι» να παραμείνει στις 
πρώτες θέσεις της βαθμολογίας λίγο πριν τη χειμερινή 
διακοπή και εν τέλει να πάρει τον άτυπο τίτλο της 
πρωταθλήτριας χειμώνα.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν τον αγώνα με τους 
Γιωργαλλίδη, Πάντιτς, Πλετς, Βέντζελ, Ντικουμάνα, 
Ζλόγκαρ, Ντούρο, Καϊάφα, Χριστοφή, Αλωνεύτη και 
Νικουλέσκου. 

Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι πατούσαν 
καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο όμως ο πολύ καλός 
Γιωργαλλίδης, τους είχε στερήσει την ευκαιρία να 
πάρουν κεφάλι στο σκορ. Στο 45+2’ ο αρχηγός Κώστας 
Καϊάφας μετά από πάσα του Χριστοφή με ωραίο σουτ 
από το ύψος της περιοχής άνοιξε το σκορ. Στο δεύτερο 
ημίχρονο έγινε ένα ισορροπημένο παιχνίδι με λιγοστές 
φάσεις και το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος.

Υπέρ της ομάδας μας είναι η προϊστορία των 
εντός έδρας αγώνων απέναντι στην ΑΕΛ. Από τη 
σεζόν 1953-1954 όπου συναντήθηκαν για πρώτη 
φορά οι δύο ομάδες, οι «πράσινοι» μετρούν 
50 νίκες, έναντι 11 των «γαλαζοκιτρίνων» της 
Λεμεσού ενώ 9 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα.
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ΓΚΟΛ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Ματ Νταρμπισάιαρ ....................5
Tιάγκο Φερέιρα .........................2
Χάρης Μαυρίας ..........................1
Έρικ Μποτεάκ.............................1
Δημήτρης Χριστοφή .................1
Γιόρντι Γκόμεθ ..........................1

ΑΣΣΙΣΤ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Τιάγκο Φερέιρα .........................4
Γιόρντι Γκόμεθ ..........................2
Έρικ Μποτεάκ.............................1
Ματ Νταρμπισάιαρ ....................1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΛΕΠΤΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
///////////////////////////////
Μίχαελ Λούφτνερ ...............720’
Γιαν Λέτσιακς ......................720’
Άνταμ Λάνγκ .........................720’
Γιόρντι Γκόμεθ ....................720’
Τιάγκο Φερέιρα ...................720’
Ματ Νταρμπισάιαρ ..............670’
Χάρης Μαυρίας ....................630’
Έρικ Μποτεάκ.......................537’
Φράνσις Ουζόχο .................450’
Χεν Έζρα ................................447’
Bίτορ Γκόμες ........................288’
Ιωάννης Κούσουλος ..........271’
Φαμπιάνο Ριμπέιρο ............270’
Μίκαελ Ορτέγα ....................224’
Δημήτρης Χριστοφή ...........181’
Φάνος Κατελάρης...............180’
Μίκου Φεντόρ ......................129’
Ζοέλ Περέιρα .......................90’
Τόμας Χούμποτσαν .............27’
Ανδρόνικος Κακουλλής ....23’
Μαρίνος Τζιωνής ................20’

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
//////////////////////////////////
Μίχαελ Λούφτνερ ...............8
Γιαν Λέτσιακς ......................8
Άνταμ Λάνγκ .........................8
Γιόρντι Γκόμεθ ....................8
Ματ Νταρμπισάιαρ ..............8
Τιάγκο Φερέιρα ...................8
Χεν Έζρα ................................7
Xάρης Μαυρίας ....................7
Δημήτρης Χριστοφή ...........6
Φράνσις Ουζόχο .................5
Έρικ Μποτεάκ.......................5
Ιωάννης Κούσουλος ..........4
Μίκου Φεντόρ ......................4
Bίτορ Γκόμες ........................4
Μίκαελ Ορτέγα ....................4
Μαρίνος Τζιωνής ................3
Φαμπιάνο Ριμπέιρο ............3
Tόμας Χούμποτσαν .............2
Φάνος Κατελάρης...............2
Ανδρόνικος Κακουλλής ....2
Ζοέλ Περέιρα .......................1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Δημήτρης Χριστοφή ...........4
Μίκου Φεντόρ ......................3
Μαρίνος Τζιωνής ................3
Μίκαελ Ορτέγα ....................2
Ανδρόνικος Κακουλλής ....2
Τόμας Χούμποτσαν .............2
Χεν Έζρα ................................1
Βίτορ Γκόμες ........................1
Ιωάννης Κούσουλος ..........1

ΒΑΣΙΚΟΣ
////////////////////////////////
Μίχαελ Λούφτνερ ...............8
Γιαν Λέτσιακς ......................8
Άνταμ Λάνγκ .........................8
Γιόρντι Γκόμεθ ....................8
Τιάγκο Φερέιρα ...................8
Ματ Νταρμπισάιαρ ..............8
Χάρης Μαυρίας ....................7
Xεν Έζρα ................................6
Φράνσις Ουζόχο .................5
Έρικ Μποτεάκ.......................5
Φαμπιάνο Ριμπέιρο ............3
Ιωάννης Κούσουλος ..........3
Βίτορ Γκόμες ........................3
Μίκαελ Ορτέγα ....................2
Φάνος Κατελάρης...............2
Δημήτρης Χριστοφή ...........2
Μίκου Φεντόρ ......................1
Ζοέλ Περέιρα .......................1
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ΧΕΝΙΝΓΚ ΜΠΕΡΓΚ
«Δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να 
πλησιάσουμε στο καλύτερο μας επίπεδο»

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΛ

Ο Χένινγκ Μπεργκ μίλησε στο Πρόγραμμα Αγώνα 
και αναφέρθηκε στο σημερινό παιχνίδι με την 
ΑΕΛ, το προηγούμενο με τον Εθνικό και εξήρε τον 
χαρακτήρα της ομάδας μας στα πλείστα παιχνίδια 
της φετινής σεζόν.

Πώς περιμένετε το ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΛ;
«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως πάντα. 
Είμαστε ευχαριστημένοι από το τελευταίο παιχνίδι 
απέναντι στον Εθνικό, με βάση την εμφάνιση μας 
και φυσικά το αποτέλεσμα. Ήταν ένα καλό παιχνίδι 
για εμάς, θέλουμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε 

ακόμη ένα καλό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ».
Ποια πιστεύετε θα είναι τα κλειδιά για τη νίκη;
«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να αποδώσουμε όσο 
πιο κοντά γίνεται στο επίπεδο μας. Η ΑΕΛ είναι καλή 
ομάδα, νίκησε την Πάφο με 2-0 στο τελευτάιο της 
παιχνίδι. Έχουν την εμπειρία από προηγουμένως, 
είναι καλή και έμπειρη ομάδα και οπωσδήποτε θα 
πρέπει να πλησιάσουμε στο καλύτερο μας επίπεδο. 
Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά θα παλέψουμε 
και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να βεβαιωθούμε 
ότι θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να αυξήσουμε 
τις πιθανότητες μας να κερδίσουμε».

Στο παιχνίδι με τον Εθνικό η ομάδα μας 
απέδωσε στα επίπεδα που εσείς θέλετε 
και περιμένετε;
«Ναι, νομίζω πως το έκανε. Νομίζω πως 
έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν είναι 
εύκολο να αγωνίζεσαι εκεί, όποια ομάδα 
πήγε έκει στη φετινή σεζόν ηττήθηκε. Ο 
Εθνικός πραγματοποιεί μία καλή αρχή στη 
σεζόν και πιστεύω πως διαχειριστήκαμε 
πολύ καλά τον αντίπαλο. Δεν είχαν 
ξεκάθαρες ευκαιρίες ακόμη και αν πέτυχαν 
ένα γκολ από εκτέλεση φάουλ, ενώ εμείς 
είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες για να 

ΝΑ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ 
ΣΚΛΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

πετύχουμε πολύ περισσότερα τέρματα και πιστεύω 
πως η απόδοση μας ήταν πάρα πολύ καλή. Θέλουμε 
να συνεχίσουμε, γνωρίζουμε πως κάθε παιχνίδι 
είναι διαφορετικό για διαφορετικούς λόγους, αλλά 

πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και να 
κάνουμε ότι μπορούμε».

Σε όλα τα ντέρμπι στη φετινή 
σεζόν η ομάδα έδειξε 
χαρακτήρα και σωστή 
νοοτροπία. Πιστεύετε πως αυτό 
θα διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στον σημερινό αγώνα;
«Πιστεύω πως η ομάδα δείχνει 
καλό χαρακτήρα στα περισσότερα 
παιχνίδια που δώσαμε. Θεωρώ 
πως η αρχή που κάναμε στη σεζόν, 
γενικά με τα αποτελέσματα 
και τις εμφανίσεις 
μας από την πρώτη 
μέρα, ήταν καλή. Σε 
σχέση και με αυτά 
που συνήθιζε να 
κάνει η ομάδα τα 
προηγούμενα 
χρόνια. Φυσικά 
πάντοτε θα 
υπάρχουν 
κάποια 
παιχνίδια, 

όπως αυτό με τον Ολυμπιακό, που δεν μπορέσαμε 
για διάφορους λόγους να αποδώσουμε στο 
καλύτερο μας επίπεδο. Βέβαια αυτό είναι 
εκνευριστικό, αλλά προσπαθούμε να σιγουρευτούμε 
πως αυτά τα παιχνίδια δεν θα είναι πολλά κατά τη 
διάρκεια όλης της σεζόν. Ως προπονητής γνωρίζω 
καλά πως δεν θα παίζουμε τέλεια σε όλα τα 
παιχνίδια της σεζόν, αλλά το πιο σημαντικό είναι 
να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να παλεύουμε, να 
προσπαθούμε σκληρά και για το καλύτερο δυνατό. 
Αν τα κάνουμε αυτά θα έχουμε μία καλή σεζόν».

Ο κόσμος θα είναι ξανά δίπλα στην ομάδα. Ποιο το 
μήνυμα σας;
«Ελπίζω να στηρίξουν την ομάδα όπως έκαναν 
αρκετά σε μεγάλο διάστημα στη σεζόν. Η υποστήριξη 
για τους παίκτες μας ήταν φανταστική. Όταν 

φτιάχνουν καλή ατμόσφαιρα 
ανεβάζουν τους ποδοσφαιριστές 

και τους βοηθούν. Τους 
δίνουν περισσότερη 

ανδρεναλίνη, περισσότερη 
ενθάρρυνση, μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση και 
καλύτερο περιβάλλον 
για να αποδώσουν στο 
καλύτερό τους επίπεδο. 
Αυτό ήταν πολύ καλό και 

θέλουμε να συνεχιστεί».

ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ 
ΜΑΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ 
ΚΑΛΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΠΑΙΚΤΕΣ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ 
ΒΟΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΔΙΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ 
ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ
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Πώς περιμένεις το ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΛ;
«Θα γίνει ένα παράξενο παιχνίδι γιατί η ΑΕΛ είναι 
καλή ομάδα, αλλά αγωνιζόμαστε στην έδρα μας. Οι 
φίλαθλοι θα είναι εκεί για εμάς και θεωρώ πως θα 
είναι ένα καλό παιχνίδι για εμάς».

Ποια πιστεύεις θα είναι τα 
κλειδιά για τη νίκη;
«Τα κλειδιά (για να έρθει 
η νίκη απέναντι στην ΑΕΛ) 
είναι να παίξουμε με ομαδικό 
πνεύμα όπως στο τελευταίο 
μας παιχνίδι. Το χρειαζόμαστε, 
γιατί είναι το προσόν μας. Αν 
παίξουμε με τον ίδιο τρόπο 
απέναντι σε όλους, τότε μπορούμε 
να νικήσουμε όλες τις ομάδες».

Σε όλα τα ντέρμπι στη φετινή σεζόν η ομάδα 
έδειξε χαρακτήρα και σωστή νοοτροπία. 
Πιστεύεις πως αυτό θα διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στον σημερινό αγώνα;
«Ναι φυσικά! Πρέπει να βγάλουμε καλό χαρακτήρα 
για αυτό το παιχνίδι. Η ΑΕΛ είναι πολύ καλή ομάδα, 
παίζει αρκετά καλά. Εμείς πρέπει να βελτιωθούμε, 

πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι 
γιατί πρέπει να παραμείνουμε στις 

τρεις πρώτες θέσεις».

Τι κρατάς από τον τελευταίο 
αγώνα κόντρα στον Εθνικό;
«Το ομαδικό πνεύμα (αυτό 
που κρατάμε από τον αγώνα 
με τον Εθνικό). Το ομαδικό 

πνεύμα γιατί σε αυτό το παιχνίδι 
παλέψαμε όλοι μαζί για 90 λεπτά. 

Είναι απολαυστικό όταν 
αγωνιζόμαστε με 

αυτόν τον τρόπο».

ΕΡΙΚ ΜΠΟΤΕΑΚ
«Το ομαδικό πνεύμα θα είναι
το κλειδί για τη νίκη»

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΑΚΡΑΙΟΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΕΛ

Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΑΔΑ, 
Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ 
ΜΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ

Επανήλθες μετά τον τραυματισμό σου. Πώς 
νιώθεις τώρα;
«Στο τελευταίο παιχνίδι ήμουν καλύτερα. 
Χρειαζόμουν ένα μήνα για να επανέλθω στο 100% 
και τώρα αισθάνομαι πολύ καλά».

Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από την ομάδα και 
το επίπεδο του πρωταθλήματος;
«Είναι καλό το επίπεδο. Μου αρέσει και 
απολαμβάνω τη ζωή εδώ. Μου αρέσουν οι 
συμπαίκτες μου και το προσωπικό. Είναι μία 
μεγάλη ομάδα, η ατμόσφαιρα στον Σύλλογο είναι 
εξαιρετική, οι οπαδοί μας είναι φανταστικοί και 
ελπίζω όλοι να έχουμε μία καλή σεζόν».

Ο κόσμος θα είναι ξανά δίπλα στην ομάδα. Ποιο 
είναι το μήνυμα σου;
«Συνεχίστε να μας υποστήριζετε. Το χρειαζόμαστε 
γιατί όταν παίζουμε οι 11 στο γήπεδο είναι πολύ 
σημαντικό για εμάς να έχουμε τη στήριξη από τους 
φιλάθλους μας».

ΟΤΑΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ 
ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΟ 
ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ



OMONOIA  | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 38OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 38 1918

Οι υπέροχες φωτογραφίες 
σας από το παιχνίδι με τον Εθνικό

Σε ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι 
ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΑΟΣ έδωσε βροντερό 
παρών στο γήπεδο και έσπρωξε τους 
ποδοσφαιριστές μας στο «διπλό» επί του 
Εθνικού Άχνας.

Χίλιοι και πλέον φίλοι της ομάδας μας 
βρέθηκαν στο Δασάκι και από το πρώτο 
μέχρι το τελευταίο λεπτό δεν σταμάτησαν 
το τραγούδι, «σπρώχνοντας» με αυτό τον 
τρόπο την ομάδα μας στην τέταρτη φετινή 
επιτυχία της.

Φωτογραφίες κατά την έλευση σας στο 
γήπεδο, από την εξέδρα πριν την έναρξη 
του αγώνα και κατά τη διάρκειά του, από 
καφετέρειες στην Κύπρο και το εξωτερικό! 
Ο κάθε ένας, με τον δικό του τρόπο, στο 
πλευρό της ομάδας μας.

Έχουμε αναρτήσει όλα όσα μας έχετε 
στείλει στο story του λογαριασμού μας στο 
instagram 
(@OMONOIAfootball), αλλά τα 
παρουσιάζουμε και πιο κάτω. Σας 
ευχαριστούμε και συνεχίζουμε!

ΟΜΟΝΟΙΑ Αιώνια!

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Φωτορεπορτάζ από τους αγώνες 
κόντρα σε Ολυμπιακό και 
Εθνικό Άχνας.
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ΟΜΙΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Συμπλήρωσε 8 χρόνια 
ζωής στο πλευρό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ!
Οκτώ χρόνια ζωής συμπλήρωσε φέτος ο Όμιλος Γυναικών 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Μια ιδέα που γεννήθηκε στην κερκίδα 
και ακολούθως πήρε σάρκα και οστά. Γυναίκες φίλαθλοι 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ωθούμενες κυρίως από έντονη θέληση 
και πείσμα για να βοηθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα, 
ίδρυσαν τον «ΟΜΙΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ». 
Με γνώμονα, πάντοτε, το καλώς νοούμενο συμφέρον του 
Σωματείου και των αθλητικών του τμημάτων.
Σήμερα, οκτώ χρόνια αργότερα, τα μέλη του Ομίλου έχουν 
αυξηθεί, η στήριξη προς όλα τα τμήματα του ΑΣΟΛ είναι 
συνεχής και διαρκής, ενώ 
οι δραστηριότητες έγιναν 
ακόμη περισσότερες. 
Η Πρόεδρος, κ. Ελένη 
Κουτσίδου, μίλησε 
στην ιστοσελίδα 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για 
τον στόχο και τη 
δράση του «ΟΜΙΛΟΥ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ», καθώς 
και το φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί.
«Οι στόχοι του Ομίλου μας παραμένουν ο ίδιοι, όπως 
ήταν την πρώτη μέρα που ιδρυθήκαμε. Πρωτίστως 
είναι η δυναμική στήριξη σε όλα τα αθλητικά τμήματα 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και δευτερευόντως να φέρουμε τον 
γυναικείο πληθυσμό ακόμη πιο κοντά στον αθλητισμό! 
Είμαστε σε κάθε παιχνίδι, είτε εντός έδρας, είτε εκτός 
έδρας τόσο στο πλευρό της ποδοσφαιρικής ομάδας, όσο 
και των υπολοίπων αθλημάτων», το αρχικό σχόλιο της κ. 
Κουτσίδου.
Και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Η στήριξη μας είναι και 
οικονομική. Για τον λόγο αυτό διοργανώνουμε πολλές 
εκδηλώσεις, όπως εκδρομές, τόμπολες κ.α. Ενδεχομένως 
να προγραμματίσουμε και μία Χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση. Αυτή τη στιγμή στον Όμιλο έχουμε 200 με 250 
μέλη και στόχος μας είναι να τα αυξήσουμε. Ήδη, όπως έχω 
ενημερωθεί, αρκετές κοπέλες έχουν επιδείξει ενδιαφέρον 
για να εγγραφούν».
Καταλήγοντας, η Πρόεδρος του Ομίλου Γυναικών της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, τόνισε: «Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε και στο 
φιλανθρωπικό μας έργο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για 
εμάς και είναι με μεγάλη μας χαρά που βοηθάμε τους 
συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Για το νέο χρόνο 
προγραμματίζουμε μία φιλανθρωπική εκδήλωση μαζί 
με το Σωματείο του Ορφέα Λευκωσίας. Ποδοσφαιρικές 

ομάδες θα έρθουν στην Κύπρο με στόχο να μαζευτούν 
χρήματα, τα οποία θα δώσουμε για φιλανθρωπικό σκοπό».

Λίγα λόγια για τον  Όμιλο
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, ήταν η ιστορική ημερομηνία 
της πρώτης συνάντησης των γυναικών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 
όπου αποφασίστηκε η ίδρυση του Ομίλου. Ακολούθησε η 
Καταστατική Συνέλευση, στις 9 Μαρτίου 2012, κατά την 
οποία συζητήθηκε και καταρτίστηκε το Καταστατικό του 
Ομίλου, στην παρουσία δικηγόρων του Σωματείου. Έπειτα, 

ήταν η 1η Εκλογική Γενική Συνέλευση η 
οποία πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή, 27 Μαΐου 
2012, όπου εκλέγηκε το 
πρώτο 9μελές Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ομίλου.
Ο Όμιλος υιοθέτησε 
τους σκοπούς ίδρυσης 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Η 
διαπαιδαγώγηση των 
φιλάθλων στα ιδανικά 
της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας, της προόδου, της ειρήνης, της ισότητας, 
της αλληλοκατανόησης, του ευ Αγωνίζεσθαι, της 
αθλητοπρέπειας και άλλων κοινωφελών σκοπών, 
καταγράφονται στους βασικούς σκοπούς του Ομίλου.
Σε αυτά τα επτά χρόνια παρουσίας, ο Όμιλος Γυναικών είχε 
έντονη δράση. Ξεχωρίζει η πρωτοβουλία που ανέπτυξε 
για ίδρυση, σε συνεργασία με το Σωματείο, Γυναικείας 
Ποδοσφαιρικής Ομάδας. Επιπλέον, μεγάλη βαρύτητα 
δίνεται και στο κοινωνικό έργο του Ομίλου, είτε με 
εισφορές σε ιδρύματα, είτε με τη συμμετοχή σε ενέργειες 
φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
Επίσης, σημείο αναφοράς αποτέλεσε η ενεργή συμμετοχή 
του στις Παγκύπριες εκστρατείες για οικονομική σωτηρία 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ιδιαίτερα σημαντική, από κάθε άποψη, 
κρίνεται η αδελφοποίηση με τον αντίστοιχο σύνδεσμο της 
ΑΕΛ Λάρισας. Τη δική τους, ξεχωριστή σημασία, έχουν 
και οι σχέσεις που αναπτύσσει ο Όμιλος με αθλητές και 
γυναίκες αθλητών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
Οι πόρτες του Ομίλου Γυναικών είναι ανοικτές για κάθε 
φίλη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ανεξαρτήτως ηλικίας, που επιθυμεί 
να γίνει μέλος αυτής της όμορφης προσπάθειας. Η ετήσια 
συνδρομή στον Όμιλο έχει καθοριστεί στα 20 ευρώ, ενώ 
για κοπέλες κάτω των 18 ετών, η εγγραφή είναι δωρεάν.
Πληροφορίες / Εγγραφές: 99018520

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Ξεκινά και επίσημα η εφαρμογή 
ΟΜΟΝΟΙΑ Wallet by sKash!
Ξεκινά και επίσημα η λειτουργία της εφαρμογής ΟΜΟΝΟΙΑ 
Wallet by sKash, μία πρωτοποριακή κίνηση για αθλητικό 
Σύλλογο της Κύπρου! Το OMONOIA Wallet by sKash έχει 
πολλαπλές λειτουργίες. 
Είναι κανονικός τραπεζικός λογαριασμός, ηλεκτρονικό 
πορτοφόλι για όλες σου τις πληρωμές, για να στέλνεις 
και να λαμβάνεις χρήματα, ενώ λειτουργεί και ως σχέδιο 
ανταμοιβής μαζεύοντας βαθμούς τους οποίους μπορείς να 
εξαργυρώσεις!  
Το OMONOIA Wallet by sKash έχει αποκτήσει το δικό του 
σπίτι! Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες και 
τη λειτουργία του μέσω του www.omonoiawallet.com, 
το οποίο είναι ενσωματωμένο στην επίσημη σελίδα της 
ομάδας μας wallet.omonoiafc.com.cy. 

1. Τραπεζικός Λογαριασμός
Το OMONOIA Wallet by sKash είναι κανονικός τραπεζικός 
λογαριασμός, με δικό του IBAN και όλα τα σχετικά! Μπορείς 
να κάνεις ανάληψη χρημάτων από ATM της Astrobank! 

2. Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι
Μπορείς να πραγματοποιήσεις όλες τις πληρωμές 
σου (υπηρεσίες, δόσεις, λογαριασμούς, καταστήματα, 

διαδικτυακές πληρωμές κτλ), να στέλνεις χρήματα σε 
οποιονδήποτε και να ζητήσεις χρήματα!  

3. Σχέδιο ανταμοιβής: 
Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους! 

Χρησιμοποίησε το OMONOIA Wallet by sKash για πληρωμές 
στους συνεργάτες μας και λάβε βαθμούς ανταμοιβής τους 
οποίους ακολούθως μπορείς να εξαργυρώσεις! 

Πληροφορίες και εγκατάσταση: 
www.omonoiawallet.com 

Το OMONOIA WALLET by sKash δημιουργήθηκε από την 
AstroBank! Η Τράπεζα, μέσω της συνεργασίας της με 
τον κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών, FinTech, που διαθέτει 
σημαντική τεχνογνωσία και πολύχρονη πείρα στις 
ασφαλείς τραπεζικές συναλλαγές, δημιούργησε το OMO-
NOIA WALLET by sKash.

* Σταδιακά θα αρχίσει η ενημέρωση για τις επιχειρήσεις 
που θα ενταχθούν στο OMONOIA Wallet για το σχέδιο 
ανταμοιβής.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Xρονολογία Ομάδα Συμμετοχές Γκολ 
2005–2013 Ρίο Άβε 129 4
2008  Κάλιαρι (δανεισμός) 0 0
2013  Βιντεότον (δανεισμός) 11 0
2013–2014 Βιντεότον 23 1
2014–2016 Μορεϊρένσε 47 3
2015  Μπαλικεσισπόρ (δανεισμός)      13 0
2016–2017 Μπελενένσες 28 0
2017–2019 Άβες 57 5

2019–  ΟΜΟΝΟΙΑ 3 0

HIGHLIGHTS
Highlight της καριέρας του 31χρονου Πορτογάλου μέσου ήταν η κατάκτηση 
του κυπέλλου Πορτογαλίας το 2018 με την φανέλα της Άβες. Αποτέλεσε 
από τα βασικά «γρανάζια» της Άβες στην 
πορεία προς τον τίτλο, ενώ στον τελικό 
εκτός από πολύ καλή απόδοση, έδωσε 
και την ασίστ στο δεύτερο γκολ της 
ομάδας του στην επικράτηση επί της 
Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 2-1. Σημαντική 
στιγμή στην καριέρα του ήταν, επίσης, 
η παρουσία στην Κάλιαρι το 2008 η οποία 
αγωνιζόταν στην Serie A. Μετρά πάνω από 
200 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία 
Πορτογαλίας με τις φανέλες 
των Ρίο Άβε, Μορεϊρένσε, 
Μπελενένσες και Άβες. Στα 
αξιοσημείωτα η παρουσία 
του στην Ουγγρική Βιντεότον 
ενώ σύντομο πέρασμα είχε 
από την Τουρκία και την 
Μπαλικεσισπόρ. «Είμαι 
πολύ χαρούμενος που 
βρίσκομαι εδώ και θα 
δώσω τον καλύτερο μου 

εαυτό για να βοηθήσω 
μια μεγάλη ομάδα όπως 
είναι η ΟΜΟΝΟΙΑ» επισήμανε 
στις πρώτες του δηλώσεις ως 

ποδοσφαιριστής της ομάδας μας.

#WellnessUnlocked

Η καθηµερινή σου, 
βιταµινούχα συνήθεια 
για υγεία και ευεξία

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ONLINE ΣΤΟ:

VÍTOR 
Gomes

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 
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Συμπληρώθηκαν φέτος 26 χρόνια από τον θάνατο του 
Ηλία Πούλλου, μιας από τις σημαντικότερες μορφές 
στην ιστορία του Συλλόγου μας. Στις 22 Οκτωβρίου 
1993 έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, 
ενώ επέστρεψε στο σπίτι του από το Οίκημα της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 

Ο Ηλίας Πούλλος αν και έφυγε νέος, σε ηλικία 48 
ετών, πρόλαβε και άφησε πίσω του ανεκτίμητο έργο. 
Κατείχε από το 1990 μέχρι την ημέρα του θανάτου 
του το πόστο του αντιπροέδρου του Σωματείου 
και διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο να 
δημιουργήσει η ΟΜΟΝΟΙΑ το δικό της προπονητικό 
κέντρο. Ήταν ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη 
δημιουργία ένας σύγχρονου αθλητικού κέντρου και 

με τη δράση του συνέβαλε στο να γίνει το όνειρο 
πραγματικότητα το 1988-89. Αυτός ήταν και ο λόγος 
που το αθλητικό κέντρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ πήρε το 
όνομά του, το οποίο διατηρεί μέχρι σήμερα. 

Γεννήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1945. Το 1968 
περάτωσε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο “Πατρίς 
Λουμούμπα” της Μόσχας, παίρνοντας το πτυχίο του 
Πολιτικού Μηχανικού και το 1974 εκλέχθηκε ως 
μέλος του ΔΣ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ήταν ένας ικανότατος 
και χαρισματικός παράγοντας, ιδιαίτερα αγαπητός 
όχι μόνο στην οικογένεια της ομάδας μας, αλλά 
ευρύτερα στο χώρο του Κυπριακού ποδοσφαίρου. 

Αιωνία του η μνήμη!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

26 χρόνια χωρίς τον Ηλία Πούλλο
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Υπήρξε έντονη ηγετική φυσιογνωμία στην ιστορία 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από την 
Ακαδημία του "τριφυλλιού" και προωθήθηκε στην 
πρώτη ομάδα το 1991, σε ηλικία 17 ετών. Μέτρησε 
18 συναπτά χρόνια παρουσίας στην πρώτη ομάδα, 
καταγράφοντας 347 συμμετοχές και 68 γκολ. 
Πανηγύρισε 3 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα και 4 ασπίδες. 
Η μοίρα τον έφερε να παίζει ποδόσφαιρο σε δύσκολες 
εποχές για την ΟΜΟΝΟΙΑ. Η παρουσία του ξεκίνησε με 
την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 1992-93 και του 
κυπέλλου της επόμενης χρονιάς, ωστόσο η συνέχεια 
ήταν γεμάτη δοκιμασίες και προκλήσεις. Το "τριφύλλι" 
πέρασε από πορεία αναδόμησης και ανασυγκρότησης, 
καθώς αστέρια της χρυσής δεκαετίας ολοκλήρωναν την 
καριέρα τους και θα έπρεπε να αναπληρωθούν. Μοιραία 
το βάρος έπεσε στους ώμους του, όντας και ο γιος του 
μεγάλου αρχισκόρερ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Σωτήρη Καϊάφα. 
Αν και νεαρός σε ηλικία, έγινε μπροστάρης σε αυτήν την 
προσπάθεια. Δεν δείλιασε να αναλάβει ευθύνες, δεν 
λύγισε στις ατυχίες με τις άδικες απώλειες τίτλων την 
τριετία 1997-99. Στο τέλος δικαιώθηκε κατακτώντας 
τέσσερις τίτλους σε έξι χρόνια (2000-2005). Επιπλέον, 
από το 1997 μέχρι και το 2005 ήταν στις κλήσεις της 
Εθνικής Κύπρου με την οποία έπαιξε σε 23 παιχνίδια, 
σκοράροντας μία φορά. Το πάθος και η ένταση που έβαζε 
στο παιχνίδι του, τον καθιστούσαν ένα από τους πιο 

δυναμικούς μέσους της εποχής. Η παρουσία του δέσποζε 
στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Βοηθούσε ανασταλτικά 
και δημιουργικά. Διέθετε δυνατά πνευμόνια, άριστη 
τεχνική κατάρτιση, σπάνια αντίληψη του παιχνιδιού 
και ικανότητα να σκοράρει. Ξεχώριζε, επίσης και για 
τα κτυπήματα στις στατικές φάσεις, έχοντας σκοράρει 
κάποια εξαιρετικά γκολ. Όλα αυτά σε συνδυασμό με 
το αστείρευτο πάθος, τον χαρακτήρα νικητή, την αγάπη 
του για την ΟΜΟΝΟΙΑ και τον τσαμπουκά που έβγαζε 
στο γήπεδο, ήταν οι λόγοι που φορούσε για αρκετά 
χρόνια το περιβραχιόνιο του αρχηγού της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 
Μάλιστα, ο κόσμος της ομάδας, του έδωσε το 
προσωνύμιο: «αιώνιος αρχηγός». Αγαπήθηκε όσο λίγοι 
από τον πράσινο λαό κάτι που μαρτυρά και το κατάμεστο 
ΓΣΠ, στην τιμητική του συνάντηση το 2009. Η προσφορά 
του στην ομάδα της καρδιάς του δεν σταμάτησε εκεί. 
Το 2014 επέστρεψε, αυτή τη φορά από το πόστο του 
προπονητή. Παρέμεινε σε αυτήν τη θέση για περίπου 
δύο χρόνια, έχοντας αρκετά θετικά αποτελέσματα σε 
περιόδους κατά τις οποίες η ΟΜΟΝΟΙΑ κατέβαλλε 
αγώνα οικονομικής επιβίωσης. Μάλιστα, θα μπορούσε 
να έμενε στην ιστορία ως ο πρώτος προπονητής που 
κέρδισε πρόκριση στους ομίλους του Europa League με 
τους "πράσινους", εάν δεν ακολουθούσε η σφαγιαστική 
διαιτησία με τη Δυναμό Μόσχας. Γεννήθηκε στις 
22/09/1974 στη Λευκωσία.

ΚΑΪΑΦΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

¦åòÝïäï÷:

1991-2009
ªùííåôïøÛ÷: 347
¡ëïì: 68
¦òöôáõìÜíáôá: 3
ºàðåììá: 3
°óðÝäå÷: 4
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Ο απολογισμός του Μάκη Λοΐζου για 
την πορεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ U13 
(κλιμάκιο Λευκωσίας)

ΘΕΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

Πολύ καλό ξεκίνημα στο Παγκύπριο πρωτάθλημα 
Παίδων U14 πραγματοποεί η ΟΜΟΝΟΙΑ U13 (κλιμάκιο 
Λευκωσίας). Στις πρώτες έξι αγωνιστικές η ομάδα μας 
μετρά πέντε νίκες και μόλις μία ήττα, πέτυχε 20 τέρματα 
και δέχθηκε 12.

Οι «πράσινοι» αγωνίζονται από την αρχή της σεζόν 
με ποδοσφαιριστές μικρότερους σε σχέση με τους 
αντιπάλους. Οι ποδοσφαιριστές μας είναι γεννηθέντες το 
2007 και το 2008 σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες, 
που είναι στελεχωμένες με παιδιά που γεννήθηκαν το 
2006.

Την περασμένη αγωνιστική η ΟΜΟΝΟΙΑ κέρδισε την 
Ακαδημία Μάντσεστερ F.A. Λεμεσού με 3-1, χάρη στα 
γκολ που σημείωσαν οι Άννινος Βιολάρης, Γιώργος 
Κωνσταντίνου και Χαράλαμπος Μιχαήλ.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Μάκης Λοΐζου, 
μίλησε στην ιστοσελίδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για την πορεία 
της ομάδας μας: «Είμαστε μία πολύ καλή ομάδα. Θα 

χαρακτήριζα εξαιρετική τη μέχρι στιγμής πορεία μας 
στο πρωτάθλημα, γιατί αγωνιζόμαστε από την αρχή 
με ποδοσφαιριστές μικρότερους σε ηλικία σε σχέση 
με τον αντίπαλο. Στόχος μας δεν είναι αποκλειστικά 
το αποτέλεσμα, αλλά να μάθουν τα παιδιά σωστό 
ποδόσφαιρο, να βελτιώνονται καθημερινά και φυσικά 
να προωθηθούν στις μεγαλύτερες ηλικίες με απώτερο 
στόχο την πρώτη ομάδα».

Ακολούθως, ο κ. Λοΐζου, πρόσθεσε: « Είμαι πολύ 
ευχαριστημένος με τη δουλειά και τη νοοτροπία των 
παικτών μου. Αξίζει απλά να αναφέρω πως στα πλείστα 
παιχνίδια μας στη φετινή σεζόν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ 
κατά τη διάρκεια του αγώνα, όμως βρήκαμε τη δύναμη να 
ανατρέψουμε το εις βάρος μας σκορ και να κερδίσουμε».

Επόμενο παιχνίδι για την ΟΜΟΝΟΙΑ U13 (κλιμάκιο 
Λευκωσίας) είναι απέναντι στον Ολυμπιακό Πειραιώς 
(κλιμάκιο Λάρνακας). Θα διεξαχθεί την Κυριακή στο 
Δημοτικό Στάδιο Αγίας Παρασκευής Λειβαδιών και θα 
αρχίσει στις 10:00.

Παρέλαβε το DACIA DUSTER 4X4 
ο Κυριάκος Νικολάου!
Ο μεγάλος νικητής της κλήρωσης ανάμεσα στους 
κατόχους Εισιτηρίου Διαρκείας, Κυριάκος Νικολάου, 
παρέλαβε το νέο του αυτοκίνητο  DACIA DUSTER από 
τον κ. Μάριο Σιακαλλή, Sales Manager της Char. Pilak-
outas Auto Alliance Limited, του ομίλου Πηλακούτα.

Η κλήρωση είχε πραγματοποιηθεί στο στάδιο ΓΣΠ, 
λίγο πριν την έναρξη του αγώνα με τον Απόλλωνα, με 
έπαθλο ένα DACIA DUSTER 4x4, προσφορά του Ομίλου 
Πηλακούτα. Στην κλήρωση συμμετείχαν όλοι οι κάτοχοι 
Εισιτηρίου Διαρκείας. 

Ο μεγάλος τυχερός του διαγωνισμού κυκλοφορεί πλέον 
με ένα Dacia Duster 4x4, απολαμβάνοντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του νέου της αυτοκινήτου όπως:

* Σύστημα πολυμέσων MEDIA NAV με οθόνη αφής
* GPS με χάρτες της Κύπρου

* Αυτόματος πιλότος οδήγησης 
* Σταθεροποιητής ταχύτητας
* Βοηθητικό σύστημα παρκαρίσματος με κάμερα
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για όλα τα 
μοντέλα Dacia, επισκεφθείτε το www.dacia.com.cy ή το 
https://www.facebook.com/DaciaCyprus/

Ο Γιάν Λέσιακς συμμετέχει σε προπόνηση κλιμακίου της 
Ακαδημίας μας δίνοντας πολύ μεγάλη χαρά στα παιδάκια μας!



JAN
on the spot!
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Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό 
σου χρόνο;
Να περνώ χρόνο με την οικογένειά μου και 
να παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Τι είδους μουσική παίζει συνήθως στο 
αυτοκίνητό σου;
Hip hop και dance music.

Τι σε φοβίζει περισσότερο;
Να συμβεί κάτι στο παιδί μου.
 
Ένα θετικό χαρακτηριστικό σου; 
Ήρεμος. 

Ποια είναι η φιλοσοφία σου για την 
ζωή;
Οι οικογένεια είναι το «κλειδί».

 

Υπάρχει κάτι που δεν θα μπορούσες να 
ζήσεις χωρίς αυτό;
Το παιδί μου.

Σε ποια πόλη ονειρεύεσαι να ζήσεις;
Στο Πλζεν.

Έχεις παρατσούκλι; 
Στην Τσεχία με φωνάζουν Leci. Εκτός 
Τσεχίας με λένε με το όνομά μου, Jan.  

Μαγειρεύεις; Αν ναι τότε ποια είναι η 
σπεσιαλιτέ σου;  
Ναι. Η σπεσιαλιτέ μου είναι μακαρόνια 
σπαγκέτι με σάλτσα ντομάτας και 
μοτσαρέλλα. 

Ποιος συμπαίκτης σου κάνει 
περισσότερη πλάκα στα αποδυτήρια;
Υπάρχουν πολλοί συμπαίκτες μου που 
κάνουν πλάκα, δεν μπορώ να ξεχωρίσω 
κάποιον.

Ποιο είναι το ποδοσφαιρικό σου 
είδωλο;
O Roberto Carlos.
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

Σε συνεντευξη τύπου που παραχώρησε το Σωματείο, 
ενημέρωσε για ενέργειες που στοχεύουν στην 
οικονομική ενίσχυση των υπόλοιπων αθλητικών 
τμημάτων του ΑΣΟΛ πέραν του ποδοσφαίρου. 
Ο στόχος είναι όπως οι ομάδες πετόσφαιρας, 
φούτσαλ, καλαθόσφαιρα και γυναικείου ποδοσφαίρου 
συνεχίσουν να έχουν πρωταγωνιστική και αξιοπρεπή 
παρουσία. 

Οι τέσσερις ενέργειες είναι οι ακόλουθες:
1. Πώληση λαχνών στα παιχνίδια της ποδοσφαιρικής 
ομάδας

2. Διεξαγωγή εκδηλώσεων σε Συνδέσμους Φιλάθλων 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

3. Είσπραξη των Μελών του Συλλόγου (Εισπράκτορας 
Ανδρέας Οικονομίδης, τηλέφωνο: 99 – 118022 ή στο 
22-025400 από τις 08:30 μέχρι τις 13:00, Δευτέρα με 
Παρασκευή)

4. Κατάθεση εισφορών σε τραπεζικούς λογαριασμούς

- Ελληνική Τράπεζα 
(Αριθμός λογαριασμό: 1051061021800 IBAN 
cy7200500105001051061021800

- Τράπεζα Κύπρου 
(Αριθμός λογαριασμού: 357011420236 IBAN 
CY97002001950000357011420236)

ΛΩΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ:
«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΠΑΡΩΝ, 
ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΠΝΟΗ»
Ο πρόεδρος του Σωματείου, Λώρης Κυριάκου, 
δήλωσε μεταξύ άλλων: «Θέλουμε ο κόσμος 
να γνωρίζει την οικονομική κατάσταση του 
Σωματείου. Απευθυνόμαστε σε αυτούς για να 
στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται για να 
κρατηθούν τα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου 
ζωντανά και να συνεχίσουν να μας κάνουν 
περήφανους. Όλοι θα θυμάστε την περσινή 
πορεία των τμημάτων μας που κρίθηκαν 
ως απόλυτα επιτυχημένες. Οι αθλητές του 
συλλόγου μας και το κάθε τμήμα ξεχωριστά, 
μας έκαναν περήφανους και θύμισαν στον 
κάθε ΟΜΟΝΟΙΑΤΗ τι πραγματικά είναι και 
πρεσβεύει η ιδεά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ».

Και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Θεωρούμε πως 
το πρόβλημα δεν θα υπήρχε ή τουλάχιστον 
δεν θα ήταν τόσο μεγάλο αν υπήρχε αυτή 
η επιπλέον στήριξη του κόσμου. Πώς θα 
εξασφαλιστούν οι χορηγίες με άδειες 
κερκίδες; Να περάσουμε όμως στην ουσία. Ο 
Σύλλογος χρειάζεται περίπου 250.000 ευρώ 
μέχρι τον Μάιο για να μπορέσει να καλύψει 
τους προϋπολογισμούς των υπόλοιπων 
τμημάτων, έτσι ώστε να διατηρηθούν τα 
τμήματα σε πρωταγωνιστική πορεία ή/και να 
διατηρήσουν τον ρόλο που διαχρονικά είχαν 
στα αθλητικά δρώμενα του τόπου».

Καταλήγοντας, ο κ. Κυριάκου, τόνισε: «Εν 
κατακλείδι ζητάμε από τον κόσμο μας να 
δηλώσει Παρών, να μας δώσει ΠΝΟΗ. 
Η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι ο ίδιος ο κόσμος της, είναι 
ο ίδιος ο ΛΑΟΣ της και κανένας άλλος! Μόνο 
ο κόσμος μπορεί να κρατήσει την ΟΜΟΝΟΙΑ 
ψηλά, εκεί που της αξίζει!».
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Ο πρεσβευτής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στον κόσμο των eSports, 
Ιβάν Λοΐζου μίλησε για τον δικό του ρόλο στην ομάδα, 
την περηφάνια του που εκπροσωπεί το «τριφύλλι» και 
εξήγησε λεπτομερώς όλα όσα αφορούν το ηλεκτρονικό 
παιχνίδι FIFA.
Ιβάν, μπορείς να μας πεις με λίγα λόγια το ποιος 
είσαι και τι κάνεις;
«Είμαι ο eSports πρεσβευτής (ambassador) της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Φέτος θα ασχολούμαι με διάφορες 
εκδηλώσεις του FIFA, οι οποίες θα προβάλλονται 
ζωντανά στο YouTube (streaming) και θα εκπροσωπώ 
την ομάδα μου σε πολλά τουρνουά στο εξωτερικό. Αυτά 
θα διεξάγονται κυρίως σε διάφορες πόλεις της Αγγλίας, 
όπου σπουδάζω, αλλά και στην Ελλάδα».
Πως νιώθεις ως ο πρώτος επαγγελματίας esports 
παίκτης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ;
«Καταρχήν να πω πως είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω 
στο πρώτο Fonbet FIFA τουρνουά, όπου κατέκτησα την 
πρώτη θέση. Νιώθω πολύ περήφανος που τα κατάφερα 
και φυσικά εξίσου περήφανος που θα εκπροσωπώ την 
ΟΜΟΝΟΙΑ σε έναν τομέα (των ηλεκτρονικών παιχνιδιών) 
τον οποίον απολαμβάνω και… είμαι καλός!».
Σε ποια ηλικία ξεκίνησες να ασχολείσαι με τον κόσμο 
των video games και πιο συγκεκριμένα του FIFA;
«Από… τότε που θυμάμαι. Κυρίως, όμως, όταν ήμουν 
Γυμνάσιο, σε ηλικία 14-15 χρόνων άρχισα να ασχολούμαι 
πάρα πολλές ώρες καθημερινά. Με το FIFA ασχολούμαι 
από το 2015 και κάθε χρόνο παίζω ακόμη παραπάνω».
Το eSports αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια με τη 
δημιουργία πολλών game modes στα οποία οι χρήστες 
μπορούν να παίξουν. Μπορείς να μας περιγράψεις με 
λίγα λόγια όλες τις κατηγορίες και να μας πεις ποια 
είναι η αγαπημένη σου;
«Οι κατηγορίες είναι συνολικά πέντε. Έχουμε το Kick 
Off, που είναι το συνηθισμένο παιχνίδι όπου ένας 
παίκτης συναγωνίζεται με τη δική του ομάδα κάποιον 
άλλον παίκτη. Μετά είναι το House Rules, το οποίο έχει 
διαφορετικούς κανονισμούς (π.χ. να σκοράρεις μόνο 
εκτός περιοχής). Μετά είναι το Pro Clubs στο οποίο 
λαμβάνει μέρος και η ΟΜΟΝΟΙΑ. Είναι ουσιαστικά 11 
παίκτες εναντίον 11. Μετά, είναι το Volta, που ουσιαστικά 
είναι το παλιό FIFA Street. Μπορείς να δημιουργήσεις 
τον δικό σου παίκτη και να φτιάξεις την ομάδα σου με 
παίκτες που σου δίνει το παιχνίδι. Τέλος, η αγαπημένη 
μου Κατηγορία, το Ultimate Team. Φτιάχνεις τη δική σου 
ομάδα και παίζεις εναντίον των άλλων».

Όπως αντιλαμβάνομαι το Ultimate Team είναι η πιο 
γνωστή λειτουργία του FIFA. Μπορείς να μας πεις 
περισσότερα λόγια για αυτή τη λειτουργία και για το 
πώς λειτουργούν τα packs όπως επίσης και για το 
Weekend League;
«Αρχικά έχεις στη διάθεση σου λίγα packs. Μαζεύεις 
λίγους παίκτες, φτιάχνεις τη δική σου ομάδα, η οποία 
πρέπει να έχει χημεία και παίζεις εναντίον άλλων. Τα 
packs μπορείς να τα αγοράσεις με αληθινά χρήματα 
από online κατάστημα ή με ψηφιακά λεφτά από το FIFA. 
Επίσης, όταν παίζεις κάθε εβδομάδα και κερδίζεις τότε το 
παιχνίδι σου δίνει δωρεάν packs. Το Weekend League 
διεξάγεται από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή και οι 
παίκτες που προκρίνονται παίζουν 30 παιχνίδια, όπου 
στόχος είναι να κερδίσουν τα περισσότερα. Μπορείς 
να τερματίσεις από silver μέχρι elite. Μετά πάμε στους 
κορυφαίους 100 του κόσμου και ανάλογα με την κατάταξη 
στην οποία τερματίζεις τότε παίρνεις περισσότερα και 
καλύτερα packs».
Ποιες είναι οι βλέψεις σου σαν gamer στο μέλλον;
«Θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ επαγγελματικά 
με τον κόσμο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και είμαι 
χαρούμενος που η ΟΜΟΝΟΙΑ, που είναι και η ομάδα μου, 
μου δίνει αυτήν την ευκαιρία!».
Στο ποδόσφαιρο οι οπαδοί παρακολουθούν τον 
Ρονάλντο, τον Μέσι, τον Μανέ και πολλούς άλλους 
αστέρες. Στο eSport ποιοι είναι οι πιο γνωστοί παίχτες 
στο FIFA;
«Έχει πάρα πολλούς, θα σας πω τους τρεις καλύτερους. 
Ο πρώτος είναι ο Moauba, ο οποίος στέφθηκε 
πρωταθλητής πέρσι. Ο δεύτερος είναι ο Tekkz και μετά 
είναι ο Castro».
Τι να περιμένει ο κόσμος της ομάδας;
«Φέτος θα έχουμε μπόλικες ζωντανές μεταδόσεις. 
Επίσης θα έχουμε το pack opening, drafts παιχνίδια, το 
Weekend league, εκπλήξεις και πάρα πολλά δώρα».
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Συνέντευξη με τον Ιβάν Λοΐζου, eSports 
πρεσβευτή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ!

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (29/10) η κλήρωση του 
VPL EURO PROLEAGUE 2019-2020 με την ΟΜΟΝΟΙΑ να 
μαθαίνει τους πρώτους τρεις αντιπάλους της στη φάση 
των ομίλων. Πρόκειται για την Sivasspor (Τουρκία), KSV 
Hessen Kessel (Γερμανία) και ICG Horus (Ιταλία).
Στο τουρνουά συμμετάσχουν 32 ομάδες, που είναι 
χωρισμένες σε οκτώ ομίλους των τεσσάρων ομάδων. 
Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι πρώτοι δύο από 
κάθε όμιλο και μετά τα παιχνίδια είναι νοκ άουτ.
Η ΟΜΟΝΟΙΑ έκανε πρεμιέρα στο EURO PROLEAGUE 
την περασμένη Τετάρτη (06/11) απέναντι στην KSV 
Hessen Kessel και συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στις 

13 Νοεμβρίου με αντίπαλο την Sivasspor και στις 20 
Νοεμβρίου κόντρα στην ICG Horus.
Ο προπονητής, Γιώργος Ανδρέου, δήλωσε στην επίσημη 
ιστοσελίδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ: «Είναι κάτι πρωτόγνωρο 
για την Κύπρο η συμμετοχή σε τέτοιου είδους τουρνουά 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Στόχος της ομάδας μας 
είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση και γιατί όχι να 
διεκδικήσουμε στο τέλος και τον τίτλο».
Ενημέρωση για την εξέλιξη του τουρνουά και των 
αγώνων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ υπάρχει από την ιστοσελίδα: 
www.virtualproleague.com. Οι αγώνες διεξάγονται σε 
κονσόλα PlayStation 4.

Οι αντίπαλοι στο 
EURO PROLEAGUE 2019-2020!
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