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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 10 7-3-0 23-6 24

2 ΟΜΟΝΟΙΑ 11 6-4-1 14-6 22

3 ΑΠΟΕΛ 8 5-3-0 15-3 18

4 ΑΕΛ 11 5-3-3 11-9 18

5 AΠΟΛΛΩΝΑΣ 11 5-2-4 17-12 17

6 ΑΕΚ 11 3-6-2 19-14 15

7 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 11 4-2-5 12-19 14

8 ΕΘΝΙΚΟΣ 10 3-2-5 12-19 11

9 ΠΑΦΟΣ FC 11 2-3-6 9-18 9

10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10 1-6-3 12-15 9

11 ΕΝΠ 11 1-3-7 14-23 6

12 ΔΟΞΑ 11 1-3-7 5-19 6

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΥΟ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΣΚΟΡΕΡΣ
1 ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ (ΑΕΚ) 11

2 ΡΑΓΙΟΣ (ΑΝΟΡΘΩΣΗ) 10

3 ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ (ΟΜΟΝΟΙΑ) 7

4 ΓΚΑΚΠΕ (ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ) 5

5 ΖΕΛΑΓΙΑ (ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ) 4

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/12
19:00  //// Δόξα - Ολυμπιακός
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12
17:00  //// ΑΕΚ – Πάφος FC
19:00  //// Απόλλωνας - Ανόρθωση
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12
17:00  //// ΕΝΠ – ΑΕΛ
19:00  //// Νέα Σαλαμίνα - ΟΜΟΝΟΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/12
19:00  //// ΑΠΟΕΛ – Εθνικός

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12
19:00  //// Ανόρθωση – ΕΝΠ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12
17:00  //// Πάφος FC – Απόλλωνας
19:00  //// ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12
16:00  //// Ολυμπιακός – Νέα Σαλαμίνα
17:00  //// ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΕΚ
18:00  //// Εθνικός – Δόξα

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
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΛ .....................................................1-0
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΕΝΠ – ΟΜΟΝΟΙΑ .................................................0-2
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΠΟΕΛ .........................................0-0
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ΟΜΟΝΟΙΑ
2019-2020

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

Γιαν
Λέσιακς 

17
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www.omonoiawallet.com

√ Τραπεζικός λογαριασμός!
√ Ηλεκτρονικό πορτοφόλι!

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

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΔΟΞΑ

Η σημερινή μας αντίπαλος, Δόξα, 
προέρχεται από την πρώτη της 
νίκη στο πρωτάθλημα καθώς την 
περασμένη βδομάδα επιβλήθηκε 
εκτός έδρας της Πάφος FC με 
0-1. Παρά το τρίποντο που πήρε, 
εξακολουθεί να βρίσκεται στην 
τελευταία θέση με έξι βαθμούς. 

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1 Αρμίν Γκρεμσλ
31 Ανδρέας Παρασκευάς 

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
5 Στέφανος Μουκτάρης 
6 Ντοριάν Ντερβίτ
12 Μπόρχα Φρέιρε
18 Αλφόνσο Αρτάμπε
26 Ζαχαρίας Άδωνη
77 Κωνσταντίνος Μιντίκκης
93 Μαρτίνος Χριστοφή

ΜΕΣΟΙ
7 Ζε Βαλέντε
8 Φιντέλις Ιρένε
10 Βασίλης Παπαφώτης
14 Βλαντιμίρ Μπόγιεβιτς
17 Μπεντζαμίν Ασαμόα
20 Αλέξανδρος Φασουλιώτης
24 Ντούσκο Τραϊτσέβσκι
30 Βασίλης Δημοσθένους
40 Μάρκςο Χαραλάμπους
95 Λούκας Μπαμπίλια 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9 Ιτάλο
11 Λουίς Κάρλος
21 Καρλίτος
70 Μέσκα
83 Καρλάο
 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Έντουαρτ Ερανοσιάν 
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ΟΜΟΝΟΙΑ – ΔΟΞΑ 6-0
ΣΕΖΟΝ 2010-2011

«FLASHBACK»

Μία καθαρή νίκη σε βάρος της σημερινής μας 
αντιπάλου, Δόξας, είχε πετύχει η ομάδα μας στις 
13/03/2011 στο ΓΣΠ. Η ομάδα μας έκανε προσπάθεια 
για διατήρηση των κεκτημένων στο πρωτάθλημα με τον 
Ντούσαν Μπάγιεβιτς στον πάγκο και χρειαζόταν τη νίκη. 

Την αρχική ενδεκάδα αποτέλεσαν οι Γιωργαλλίδης, 
Αλαμπί, Ντάβιντσον, Καρυπίδης, Αβραάμ, Λεάντρο, 
Αγκουιάρ, Μακρίδης, Χριστοφή, Λούα Λούα και 
Κωνσταντίνου. Στο 52’ ο Ρενχίφο είχε πάρει τη θέση του 
Κωνσταντίνου και στο 64’ ο Εφραίμ πέρασε στον αγώνα 
αντί του Αγκουιάρ. 

Το σκορ άνοιξε στο 18’ με πέναλτι ο Κωνσταντίνου, 
με τον ίδιο να κάνει το 2-0 στο 34’. Στο 40’ ο Λεάντρο 
ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 το οποίο ήταν σκορ 
ημιχρόνου. Στον ίδιο ρυθμό κύλησε και το δεύτερο 
μέρος με τον Λούα Λούα να σκοράρει στο 63’, τον 
Χριστοφή στο 67’ ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε το 
Εφραίμ στο 78’. 

Υπέρ της ομάδας μας είναι η προϊστορία των 
εντός έδρας αγώνων απέναντι στη Δόξα. 
Συγκεκριμένα, στα 15 παιχνίδια με γηπεδούχο 
την ΟΜΟΝΟΙΑ για το πρωτάθλημα, οι «πράσινοι» 
μετρούν 10 νίκες, 4 αναμετρήσεις έληξαν χωρίς 
νικητή, ενώ η ομάδα της Κατωκοπιάς κατάφερε 
να φύγει νικήτρια μόλις μία φορά. 
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ΓΚΟΛ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Ματ Νταρμπισάιαρ ....................7
Tιάγκο Φερέιρα .........................3
Χάρης Μαυρίας ..........................1
Έρικ Μποτεάκ.............................1
Δημήτρης Χριστοφή .................1
Γιόρντι Γκόμεθ ..........................1

ΑΣΣΙΣΤ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Τιάγκο Φερέιρα .........................4
Γιόρντι Γκόμεθ ..........................3
Έρικ Μποτεάκ.............................2
Bίτορ Γκόμες ..............................1
Ματ Νταρμπισάιαρ ....................1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΛΕΠΤΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
///////////////////////////////
Μίχαελ Λούφτνερ ...............990’
Γιαν Λέτσιακς ......................990’
Άνταμ Λάνγκ .........................990’
Γιόρντι Γκόμεθ ....................990’
Τιάγκο Φερέιρα ...................990’
Ματ Νταρμπισάιαρ ..............927’
Χάρης Μαυρίας ....................900’
Έρικ Μποτεάκ.......................792’
Bίτορ Γκόμες ........................558’
Φαμπιάνο Ριμπέιρο ............540’
Φράνσις Ουζόχο .................450’
Χεν Έζρα ................................447’
Μίκαελ Ορτέγα ....................393’
Ιωάννης Κούσουλος ..........271’
Δημήτρης Χριστοφή ...........181’
Φάνος Κατελάρης...............180’
Μίκου Φεντόρ ......................130’
Τόμας Χούμποτσαν .............121’
Ζοέλ Περέιρα .......................90’
Ανδρόνικος Κακουλλής ....61’
Μαρίνος Τζιωνής ................20’

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
//////////////////////////////////
Μίχαελ Λούφτνερ .....................11
Γιαν Λέτσιακς ............................11
Άνταμ Λάνγκ ...............................11
Γιόρντι Γκόμεθ ..........................11
Ματ Νταρμπισάιαρ ....................11
Τιάγκο Φερέιρα .........................11
Xάρης Μαυρίας ..........................10
Έρικ Μποτεάκ.............................8
Χεν Έζρα ......................................7
Bίτορ Γκόμες ..............................7
Δημήτρης Χριστοφή .................6
Μίκαελ Ορτέγα ..........................6
Φαμπιάνο Ριμπέιρο ..................6
Ανδρόνικος Κακουλλής ..........5
Φράνσις Ουζόχο .......................5
Μίκου Φεντόρ ............................5
Ιωάννης Κούσουλος ................4
Tόμας Χούμποτσαν ...................4
Μαρίνος Τζιωνής ......................3
Φάνος Κατελάρης.....................2
Ζοέλ Περέιρα .............................1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Ανδρόνικος Κακουλλής ....5
Δημήτρης Χριστοφή ...........4
Μίκου Φεντόρ ......................4
Τόμας Χούμποτσαν .............3
Μαρίνος Τζιωνής ................3
Μίκαελ Ορτέγα ....................2
Χεν Έζρα ................................1
Βίτορ Γκόμες ........................1
Ιωάννης Κούσουλος ..........1

ΒΑΣΙΚΟΣ
////////////////////////////////
Μίχαελ Λούφτνερ ...............11
Γιαν Λέτσιακς ......................11
Άνταμ Λάνγκ .........................11
Γιόρντι Γκόμεθ ....................11
Τιάγκο Φερέιρα ...................11
Ματ Νταρμπισάιαρ ..............11
Χάρης Μαυρίας ....................10
Έρικ Μποτεάκ.......................8
Xεν Έζρα ................................6
Φαμπιάνο Ριμπέιρο ............6
Βίτορ Γκόμες ........................6
Φράνσις Ουζόχο .................5
Μίκαελ Ορτέγα ....................4
Ιωάννης Κούσουλος ..........3
Φάνος Κατελάρης...............2
Δημήτρης Χριστοφή ...........2
Τόμας Χούμποτσαν .............1
Μίκου Φεντόρ ......................1
Ζοέλ Περέιρα .......................1
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ΧΕΝΙΝΓΚ ΜΠΕΡΓΚ
«Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα,
εάν δεν προετοιμαστείς κατάλληλα»

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΟΞΑ

Ο Χένινγκ Μπεργκ μίλησε στο Πρόγραμμα Αγώνα 
και αναφέρθηκε στο σημερινό παιχνίδι με τη Δόξα, 
για το προηγούμενο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, τις 
αυξημένες πλέον απαιτήσεις που υπάρχουν, ενώ 
έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο μας.

Πώς περιμένετε το παιχνίδι 
απέναντι στη Δόξα;
«Θα είναι ένα δύσκολο 
παιχνίδι όπως και τα 
υπόλοιπα στο πρωτάθλημα. 
Είμαστε σε καλή φόρμα 
και ανυπομονούμε για 
το παιχνίδι για να 
συνεχίσουμε την 
πρόοδό μας». 

Τα θεωρητικά πιο εύκολα παιχνίδι όπως το 
επόμενο κρύβουν κάποιες παγίδες. Τι πρέπει να 
κάνουμε για να αποφύγουμε πράγματα όπως στο 
παιχνίδι με τον Ολυμπιακό;
«Θεωρώ πως το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν 
αντιπροσωπεύει την εικόνα που δείξαμε μέχρι 
τώρα στη σεζόν. Ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό 
που έχουμε κάνει. Πρέπει να δείξουμε αυτό που 
δείξαμε στα υπόλοιπα παιχνίδια και να πιάσουμε 
ψηλά επίπεδα απόδοσης για να είμαστε κοντά σε 
αυτό που θέλουμε να παίζουμε, δηλαδή να έχουμε 
ψηλό ρυθμό, ταχύτητα και μεγαλύτερη ένταση απ’ 
ότι είχαμε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κάθε 

αγώνας είναι διαφορετικός. Πιστεύω πως τα 
πήγαμε καλά στο πρώτο παιχνίδι με τη 

Δόξα που κερδίσαμε εκτός έδρας 
αλλά ξέρουμε πως σε κάθε παιχνίδι 

σε αυτό το πρωτάθλημα, εάν 
δεν προετοιμαστείς κατάλληλα 
και εάν δεν δώσεις το 100%, 
θα είναι δύσκολο. Πρέπει 
να σιγουρευτούμε πως θα 
είμαστε 100% έτοιμοι και 

συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι με 
τη Δόξα».

Τι πιστεύετε πως έπρεπε 
να κάνουμε καλύτερα 

στο ματς με τον 
ΑΠΟΕΛ για να 
κερδίσουμε;
«Παίξαμε αρκετά 

καλά με τον 
ΑΠΟΕΛ. 

ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ 
ΡΥΘΜΟ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ
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Ήμασταν καλοί αμυντικά και δεχθήκαμε μόλις 
δύο φάσεις μαζί με το φθηνό πέναλτι. Επιθετικά 
επίσης τα πήγαμε καλά, πρέπει να βελτιωθούμε 
στο τελευταίο τρίτο όσο αφορά τις αποφάσεις που 
παίρνουμε στις πάσες και εάν το κάναμε αυτό θα 
κερδίζαμε τον αγώνα. Είμαι χαρούμενος με την 
διάθεση, την προσπάθεια και την εργατικότητα 
των ποδοσφαιριστών που τα έδωσαν όλα. 
Αμυντικά έγινε πολύ καλή δουλειά, προσπαθήσαμε 
να παίξουμε καλά. Αν ήμασταν καλύτεροι στο 
τελευταίο τρίτο θα πετυχαίναμε γκολ». 

Η ομάδα αύξησε τις απαιτήσεις του κόσμου 
μετά τις πολύ καλές εμφανίσεις. Πως 
πιστεύετε ότι λειτουργεί αυτό για την ομάδα;
«Αυτό είναι θετικό. Οι καλές εμφανίσεις 
δίνουν αισιοδοξία και πίστη στους παίκτες 
ότι αυτό που κάνουμε είναι κάτι καλό ώστε 
να συνεχίσουμε και να γινόμαστε καλύτεροι. 
Οι προσδοκίες σε αυτό τον Σύλλογο είναι 
πάντα ψηλές και αυτό είναι φυσιολογικό. 
Ήταν ψηλές από το πρώτο παιχνίδι της σεζόν 
και έτσι είναι και τώρα. Το μόνο πράγμα στο 
οποίο συγκεντρωνόμαστε είναι να δίνουμε 
το καλύτερό μας εαυτό κάθε μέρα στην 
προπόνηση, σε κάθε αγώνα και να 
είμαστε όσο καλύτεροι μπορούμε». 

Οι οπαδοί ήταν φανταστικοί στο παιχνίδι με τον 
ΑΠΟΕΛ. Ποιο το μήνυμα σας;
«Θέλω να τους ευχαριστήσω για την υποστήριξη. 
Είναι σημαντικό για τους παίκτες να νιώθουν 
ότι έχουν τον κόσμο πίσω τους συνέχεια και η 
ατμόσφαιρα που δημιουργούν δίνει μεγάλη ώθηση. 
Οι ποδοσφαιριστές επίσης όταν ήταν νεαροί και 
έπαιζαν με τους φίλους τους στους δρόμους ή στα 
γήπεδα, ονειρεύονταν να παίξουν σε παιχνίδια σαν 
αυτό. Για αυτούς είναι μεγάλη τιμή να παίζουν σε 
αυτή την ομάδα και σε αυτές τις συνθήκες. Θεωρώ 
πως δείχνουν χαρούμενοι με την υποστήριξη και 
με την νοοτροπία και την προσπάθεια που έδειξαν, 
μπορούσαν να κερδίσουν τον αγώνα».ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΕ 

ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΨΗΛΕΣ
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Ο τερματοφύλακας της ομάδας μας, Φαμπιάνο, 
μίλησε στο Πρόγραμμα Αγώνα και αναφέρθηκε 
στο σημερινό παιχνίδι με τη Δόξα, τα «κλειδιά» 
για τη νίκη, τις πρώτες του εντυπώσεις από την 
ομάδα και το πρωτάθλημα, ενώ έστειλε το δικό 
του μήνυμα στον κόσμο μας.

Τι νομίζεις ότι πρέπει να έχουμε κατά 
νου σε αυτού του είδους παιχνίδια 
όπως αυτό απέναντι στη Δόξα για 
να κερδίσουμε;
«Πρέπει να έχουμε στο μυαλό 
τη νίκη σε κάθε παιχνίδι. 
Όταν έχουμε κατά νου πως 
σε κάθε παιχνίδι πρέπει να 
κερδίζουμε, θα είναι πιο 
εύκολο για εμάς. Πρέπει 
να συνεχίσουμε σε αυτό το 
δρόμο σε κάθε παιχνίδι. Βήμα 
- βήμα και νίκες». 

Ήρθες στην ομάδα τον 
Οκτώβριο και ξεκίνησες να 
παίζεις αμέσως. Πόσο δύσκολο 
ήταν για εσένα;

«Ήμουν πολύ τυχερός που ήρθα στην ΟΜΟΝΟΙΑ 
γιατί η ομάδα είναι πολύ καλή και με δέχθηκε 
πολύ ωραία στις τάξεις της. Ο προπονητής και 
το προσωπικό με βοήθησαν πολύ και είμαι 
χαρούμενος που ήρθα και σιγά σιγά θα βοηθώ 

ακόμα περισσότερο». 

Δείχνεις να δένεσαι με την 
ΟΜΟΝΟΙΑ. Ισχύει;
«Φυσικά. Είμαι χαρούμενος που 
είμαι εδώ. Όταν πήρα την πρόταση 
για να έρθω, ήρθα αμέσως 
χωρίς να σκεφτώ κάτι αρνητικό 
επειδή είναι στην Κύπρο. Ήρθα 
για να βοηθήσω. Η οικογένειά μου 

επίσης είναι χαρούμενη εδώ. 
Οι οπαδοί με δέχθηκαν, με 

αγκάλιασαν και αυτό 
είναι πολύ ωραίο για 

εμένα. Θα συνεχίζω 
να αγωνίζομαι για να 
βοηθώ την ομάδα». 

Πως σου 
φαίνεται η 
Κύπρος;

«Ο κόσμος 
εδώ είναι 
πολύ 
καλός. 

Είναι 

ΦΑΜΠΙΑΝΟ
«Να προχωράμε βήμα - βήμα με νίκες»

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΟΞΑ

ΝΙΩΘΩ ΤΥΧΕΡΟΣ 
ΠΟΥ ΗΡΘΑ ΣΤΗΝ 
ΟΜΟΝΟΙΑ
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πολύ εύκολο για εμένα εδώ να κάνω τη δουλειά 
μου. Όταν προσπαθώ να βρω κάτι που χρειάζομαι 
αρκετός κόσμος με αναγνωρίζει και με βοηθάει. 
Είναι εύκολο να κάνω καλή δουλειά υπό αυτές τις 
συνθήκες». 

Ποια είναι η άποψή σου για το κυπριακό 
πρωτάθλημα;
«Με εξέπληξε θετικά το επίπεδο του 
πρωταθλήματος. Είχα ρωτήσει φίλους μου που 

έπαιζαν εδώ. Το πρωτάθλημα είναι πολύ καλό και 
παρακολουθώ και τους άλλους αγώνες. Είναι πολύ 
καλό τι επίπεδο και κάθε χρόνο βελτιώνεται ακόμα 
πιο πολύ». 

Οι εμφανίσεις σου αφήνουν τους οπαδούς πολύ 
ικανοποιημένους. Τι πρέπει να περιμένουν από 
εσένα;
«Δουλεύω πολύ κάθε μέρα στην προπόνηση και 
θέλω να συνεχίσω έτσι γιατί όταν πας στο παιχνίδι 
θα φανεί η δουλειά που κάνεις. Θέλω όποτε 
χρειαστεί να σώζω την ομάδα, όπως στο περασμένο 
παιχνίδι. Από τότε που ξεκίνησα να παίζω μικρός 
κάθε χρονιά είναι το ίδιο για εμένα. Συγκέντρωση 
και ψυχή στο γήπεδο για να βοηθώ την ομάδα. Στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ κάνω ακριβώς το ίδιο. Ήρθα εδώ για να 
βοηθώ σε κάθε αγώνα».

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕ 
ΒΟΗΘΑΕΙ
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Η φοβερή 
παρουσία του 
Πράσινου Λαού στο 
"αιώνιο" ντέρμπι.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Φωτορεπορτάζ από το 
ντέρμπι της περασμένης 
Δευτέρας.
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Την επέκταση της συνεργασίας με τον Ανδρόνικο 
Κακουλλή ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η 
ομάδα μας. Ο 18χρονος επιθετικός εξαργύρωσε την 
πολύ καλή του παρουσία με νέο συμβόλαιο μέχρι το 
2024!

Ο Ανδρόνικος αποτελεί, πλέον, σημαντικό στέλεχος 
της πρώτης ομάδας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Χάρη στη σκληρή 
δουλειά και την αφοσίωση που επιδεικνυεί κέρδισε 
την εμπιστοσύνη του κ. Χένινγκ Μπεργκ, ο οποίος στα 
τελευταία παιχνίδια του δίνει όλο και περισσότερο 
χρόνο συμμετοχής.

Ο Κακουλλής αναδείχθηκε μέσα από την Ακαδημία μας. 
Εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της ομάδας μας σε 
ηλικία 12 χρόνων, πέντε χρόνια αργότερα ξεκίνησε 
προπονήσεις με την πρώτη ομάδα και στις 13 Μαΐου 
2018 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του σε παιχνίδι 
πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Απόλλωνα. 

Πέρσι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα 

U19 (σκόραρε 20 φορές στο πρωτάθλημα και 2 στο 
κύπελλο), ενώ προς τα τελικά στάδια της σεζόν πήρε 
χρόνο συμμετοχής και στην πρώτη ομάδα. Επίσης, 
αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Κύπρου U19. 

Ο Ανδρόνικος δεν είναι πλέον «ο μικρός από την 
Ακαδημία», αλλά ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής 
ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Εμείς συγχαίρουμε 
ένα δικό μας παιδί για την ανανέωση συμβολαίου 
που κέρδισε με το σπαθί του και του ευχόμαστε κάθε 
επιτυχία με τη φανέλα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ!

«Χαρούμενος και περήφανος 
που εκπλήρωσα το όνειρό μου»
Μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου 
ο Ανδρόνικος Κακουλλής μίλησε στο OFC TV. 
Αναφέρθηκε στα πρώτα συναισθήματα του, τι θυμάται 
από την πορεία του στην Ακαδημία μέχρι την πρώτη 
ομάδα και εξήρε τη βοήθεια που του προσφέρουν 
καθημερινά ο προπονητής, οι συμπαίκτες του και ο 
κόσμος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ! 

Ανδρόνικος Κακουλλής
μέχρι το 2024!
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Ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα μετά την 
ανανέωση του συμβολαίου σου;
«Η ανανέωση του συμβολαίου μου είναι κάτι που με 
κάνει χαρούμενο και περήφανο».

Προέρχεσαι από την Ακαδημία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 
έφθασες στην πρώτη ομάδα και τώρα ανανεώνεις 
το συμβόλαιο σου για τα επόμενα χρόνια. Τι θυμάσαι 
περισσότερο από αυτή τη διαδρομή;
«Θυμάμαι έντονα το πρώτο μου 
παιχνίδια στην Ακαδημία της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, γιατί εκπλήρωσα 
ένα όνειρο μου. Έπειτα ήταν 
το ντεμπούτο μου στην πρώτη 
ομάδα. Όλη αυτή η πορεία με 
κάνει αρκετά χαρούμενο».

Στην φετινή χρονιά 
πήρες ευκαιρίες τις οποίες 
αξιοποίησες. Ήταν κάτι που 
περίμενες στην αρχή 
της σεζόν πως θα 
γινόταν;
«Από την πρώτη 
μέρα που ήρθε ο 
νέος προπονητής 
γνώριζα καλά 
πως όλα αρχίζουν 
από το μηδέν. 
Ήταν στα πόδια 
μου να κερδίσω όσα 
περισσότερα λεπτά 
μπορούσα. Αυτό έγινε 
και πλέον συνεχίζω τη 
σκληρή δουλειά».

Η ομάδα φέτος παρουσιάζεται πολύ ανταγωνιστική. 
Πως περιμένεις τη συνέχεια της χρονιάς; 
«Η ομάδα δουλεύει πολύ καλά και αυτό φαίνεται κάθε 
εβδομάδα στο γήπεδο. Στόχος μας είναι κάθε παιχνίδι 
να κερδίζουμε, να κάνουμε περήφανο τον κόσμο μας 
και θέλουμε να συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική».

Έχεις την τύχη να έχεις για συμπαίκτες 
ποδοσφαιριστές με ποιότητα και εμπειρίες. Πώς είναι 
η σχέση σου μαζί τους και τι σημαίνει αυτό για εσένα;
«Με τους συμπαίκτες μου έχουμε μία πολύ καλή σχέση, 
όσα χρόνια και αν έχουμε διαφορά στην ηλικία. Μας 
βοηθούν όλους τους μικρούς και εμένα προσωπικά. 
Μαθαίνω από αυτούς. Είναι πολύ θετικό που βλέπω 
καθημερινά σωστούς επαγγελματίες».

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί σου στόχοι με την ομάδα;
«Θα συνεχίσω τη σκληρή δουλειά για να καθιερωθώ 
στην ομάδα και να βοηθώ για την υλοποίηση των 
στόχων μας».

Ο κόσμος δείχνει πως είναι δίπλα σου και σε 
στηρίζει. Τι μήνυμα θέλεις να τους στείλεις;
«Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για τη στήριξη, 
γιατί με βοηθάει πάρα πολύ παιχνίδι με παιχνίδι. Να 
συνεχίσει να στηρίζει την ομάδα και θα προσπαθήσουμε 
να τους κάνουμε περήφανους στο τέλος της χρονιάς».

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΕ 
ΚΑΝΕΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟ
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Xρονολογία Ομάδα Συμμετοχές Γκολ 
2009–2010 Ντεπορτίβο Κάλι 30 3
2010–2013 Άτλας 17 1
2011–2012 Μπάγερν Λεβερκούζεν (δανεισμός) 7 0
2012–2013 Μπόχουμ (δανεισμός) 9 0
2013–2015 Τζούνιορ 63 5
2016 Φεγκεϊρένσε 7 0
2017–2018 Όνσε Κάτλας 29 5
2018 Ντεπορτίβο Πάστο 12 2
2018–2019 Μπανίγιας 25 6
2019– ΟΜΟΝΟΙΑ 6 0

HIGHLIGHTS
Μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα του 28χρονου Κολομβιανού 
μεσοεπιθετικού δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την παρουσία 
του στη Bundesliga με την φανέλα 
της Μπάγερν Λεβερκούζεν τη 
σεζόν 2011-2012. Η «ασπιρίνες» 
διακρίνοντας το ταλέντο του τον 
είχαν αποκτήσει δανεικό με option 
αγοράς. Μέτρησε επτά συμμετοχές 
στο Γερμανικό πρωτάθλημα που 
θεωρείται ένα από τα κορυφαία 
της Ευρώπης. Επιπλέον 
κατέγραψε πάνω από 
150 συμμετοχές στο 
πρωτάθλημα της 
χώρας του όπου 
θεωρείται ιδιαίτερα 
αναγνωρισμένος 
ποδοσφαιριστής. 
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ 
είναι μεγάλη ομάδα 
που πάντα πρέπει να 
διεκδικεί τους 3 βαθμούς 
και πάντα να κερδίζει» 
δήλωσε μεταξύ άλλων σε 
πρόσφατες δηλώσεις του.

Michael 
Ortega

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 



#WellnessUnlocked

Η καθηµερινή σου, 
βιταµινούχα συνήθεια 
για υγεία και ευεξία

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ONLINE ΣΤΟ:
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Απίστευτα μεγάλη διάκριση για τον Γιάννη Κούσουλο! Συμπεριλήφθηκε 
στην κορυφαία ενδεκάδα των προκριματικών του EURO2020!

Μαζί του συμπεριλαμβάνονται και οι: 
Pyatov (Ουκρανία), Sigurdsson (Ισλανδία), Demiral (Τουρκία), Ramos (Ισπανία), 
Zahavi (Ισραήλ), Wijnaldum (Ολλανδία), 
Bernardo Silva (Πορτογαλία), Depay (Ολλανδία), Kane (Αγγλία), Sterling (Αγλία).

Συγχαρητήρια Γιάννη!

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ 

Στην κορυφαία 11αδα των 
προκριματικών του EURO 2020 
ο Γιάννης Κούσουλος!
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Ήρθε στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1997 και εξελίχθηκε 
στον μεγαλύτερο σκόρερ όλων των εποχών, πίσω από τον 
Σωτήρη Καϊάφα. Έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα 
στην Ιστορία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αλλά και γενικότερα του 
κυπριακού ποδοσφαίρου. Αγωνίστηκε στο «τριφύλλι» 
από το 1997 μέχρι το 2003 και πέτυχε ιστορικά ρεκόρ όσο 
αφορά το σκοράρισμα. Τα 233 τέρματα σε 204 συμμετοχές 
που πέτυχε με το τριφύλλι στο στήθος, είναι απολογισμός 
εντυπωσιακός και αξιοζήλευτος, ο οποίος τον κατατάσσει 
στη δεύτερη θέση των σκόρερ στην ιστορία του Συλλόγου. 
Και όλα αυτά μέσα σε μόλις έξι χρόνια! Η αγάπη και οι δεσμοί 
που ανέπτυξε για την Κύπρο, του δημιούργησαν την επιθυμία 
να αγωνιστεί στην εθνική Κύπρου. Έτσι, αφού απέκτησε 
την Κυπριακή υποκοότητα και βαφτίστηκε στο όνομα 
Μάρκος, κατέγραψε πέντε συμμετοχές με το εθνόσημο, 
σκοράροντας τρία γκολ. Αξέχαστο θα μείνει το γκολ που 
πέτυχε σε βάρος του Ισραήλ. Είχε περάσει στο παιχνίδι 
ως αλλαγή και μερικά δευτερόλεπτα αργότερα ισοφάρισε 
σε 1-1, αναγκάζοντας τους φιλάθλους κάθε ομάδας που 
βρίσκονταν στο κατάμεστο από κόσμο Τσίρειο στάδιο, να 
τραγουδήσουν το όνομά του! Δυστυχώς η μοίρα του έπαιξε 
άσχημο παιχνίδι. Στις 20 Σεπτεμβρίου 2003 ένας σοβαρός 
τραυματισμός στο παιχνίδι με τη Δόξα, στο Μακάρειο Στάδιο, 
τον υποχρεώσε να σταματήσει το ποδόσφαιρο σε ηλικία 
36 χρόνων. Σε μια περίοδο που βρισκόταν σε εξαιρετική 
αγωνιστική κατάσταση και έδειχνε ότι είχε πολλά ακόμη 
να προσφέρει. Πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα, ένα 

κύπελλο, δύο Σούπερ Καπ, ενώ αναδείχθηκε τέσσερις 
χρονιές πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Μάλιστα, η 
πρώτη του σεζόν ήταν η πιο παραγωγική, καθώς σκόραρε 
42 φορές στο πρωτάθλημα και πέντε στο κύπελλο. Δεν 
χρειάζονται συστάσεις για την εκτελεστική του δεινότητα. 
Άλλωστε οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Δύσκολα 
μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσα στην αντίπαλη περιοχή. 
Τα μακριά του άκρα, το ύψος και η αλτικότητά του, τον 
καθιστούσαν "εφιάλτη" για τους αντίπαλους αμυντικούς. 
Η εκρηκτικότητα και ο διασκελισμός του ήταν κάτι σπάνιο, 
σήμα κατατεθέν του τρελογερμανού! Υπήρξε πάντα συνεπής 
όσο αφορά τη γενική του συμπεριφορά στην ΟΜΟΝΟΙΑ. 
Χαρακτηριστικό το γεγονός πως σε διάστημα έξι χρόνων 
απούσιασε μόνο από 15 παιχνίδια! Ήταν ηγέτης εντός 
και εκτός αγωνιστικού χώρου, ενέμπνεε σεβασμό σε 
συμπαίκτες και αντιπάλους, ενώ ήταν πάντοτε μπροστάρης 
στις δύσκολες στιγμές. Αγαπήθηκε όσο λίγοι από τον κόσμο 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Άλλωστε, ποιος οπαδός της ομάδας δεν 
τραγούδισε το σύνθημα: «Είναι τρελός ο Γερμανός»; Μετά 
την απόσυρση του από την ενεργό δράση, συνεχίζει να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Σύλλογο. Σήμερα είναι 
μέλος του προπονητικού επιτελείου, σε ρόλο σκάουτερ. 
Το 2013 αποτέλεσε εκ των πρωταγωνιστών της μεγάλης 
παγκύπριας εκστρατείας οικονομικής σωτηρείας της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κρατηθεί το 
Σωματείο ζωντανό στην πιο δύσκολη στιγμή της ιστορίας 
του. Γεννήθηκε στις 26/2/1967.
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1997-2003
ªùííåôïøÛ÷: 204
¡ëïì: 233
¦òöôáõìÜíáôá: 2
ºàðåììá: 1
°óðÝäå÷: 2
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«Δυνατά μηνύματά από τα παιδάκια της 
Ακαδημίας μας»!

ΘΕΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

Σε μία πολύ όμορφη και ταυτόχρονα συγκινητική ενέργεια 
προχώρησαν τα παιδάκια της Ακαδημίας μας πριν από 
την έναρξη του ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής 
απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Τα «τριφυλλάκια», τα οποία 
αγωνίζονται στα κλιμάκια Grassroots της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 
εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο του ΓΣΠ κρατώντας τρία 
μεγάλα πανό, μέσω των οποίων έστειλαν μηνύματα προς 
όλους και φυσικά κέρδισαν το ζεστό χειροκρότημα των 
φιλάθλων!

ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΑΓΗΤΟ ΤΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
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ΤΙΜΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΤΙΠΑΛΟ

ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

Kλιμάκιο Λάρνακας:

Κλιμάκιο Λευκωσίας:

Κλιμάκιο Λεμεσού:



VITOR
on the spot!
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Τι σου αρέσει να κάνεις στον 
ελεύθερό σου χρόνο;
Στον ελεύθερό μου χρόνο συνήθως 
βλέπω ταινίες, παρακολουθώ τηλεόραση, 
κοιμάμαι και ακούω μουσική.

Τι είδους μουσική παίζει συνήθως στο 
αυτοκίνητό σου;
Στο αυτοκίνητό μου παίζει πάντα 
reggaeton.

Τι σε φοβίζει περισσότερο; 
Αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι ο 
πόλεμος. 

Ένα θετικό χαρακτηριστικό σου; 
Ένα θετικό είναι πως είμαι ειλικρινής. 

Ποια είναι η φιλοσοφία σου για την 
ζωή;
Η φιλοσοφία μου είναι να είσαι ειλικρινής, 
αληθινός, να βοηθάς αυτούς που έχουν 
ανάγκη και να είσαι ευγενικός με 
σεβασμός προς όλους. 
 
Υπάρχει κάτι που δεν θα μπορούσες 
να ζήσεις χωρίς αυτό;
Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την οικογένειά 
μου. 

Σε ποια πόλη ονειρεύεσαι να ζήσεις;
Στη Νέα Υόρκη. 
 

Μαγειρεύεις; Αν ναι τότε ποια είναι η 
σπεσιαλιτέ σου;  
Ναι φυσικά μαγειρεύω. Η σπεσιαλιτέ μου 
είναι ρύζι με τόφου.  

Ποιος συμπαίκτης σου κάνει 
περισσότερη πλάκα στα αποδυτήρια;
Αυτός που κάνει περισσότερη πλάκα στα 
αποδυτήρια είναι ο Ορτέγα.

Ποιο είναι το ποδοσφαιρικό σου 
είδωλο; 
Δεν μπορώ να πω πως έχω κάποιο 
είδωλο στο ποδόσφαιρο αλλά μου αρέσει 
να παρακολουθώ τους Πίρλο, Ζιντάν, 
Λάμπαρντ και Τζέραρτ. 



VITOR
on the spot!
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Η πορεία του ΑΣΟΛ 
σε όλα τα αθλήματα

Εντός των αγωνιστικών στόχων που έχουν καθορίσει 
βρίσκονται τα αθλητικά τμήματα του ΑΣΟΛ! 

Η ποδοσφαιρική ομάδα πραγματοποιεί από τις 
καλύτερες παρουσίες τα τελευταία χρόνια και 
βρίσκεται στην 2η θέση της βαθμολογίας σε απόσταση 
μόλις δύο βαθμών από την κορυφή.

Η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα διανύει την 
καλύτερη σεζόν στην ιστορία της. Είναι στην 3η θέση, 
πίσω από τις παραδοσιακά μεγάλες δυνάμεις του 
πρωταθλήματος, κάνει ρεκόρ συγκομιδής βαθμών και 
πραγματοποιεί σταθερά βήματα προόδου.  

Η ομάδα φούτσαλ είναι στη 2η θέση σε απόσταση 
τριών βαθμών από την κορυφή και στοχεύει όπως 
επαναλάβει το περσινό της επίτευγμα με την 
κατάκτηση του νταμπλ. Έχει ήδη πανηγυρίσει την 
κατάκτηση του super cup ενώ πραγματοποίησε θετική 
πορεία και στο Champions League. 

Ψηλά έχει βάλει τον πήχη για άλλη μία χρονιά η 
ομάδα πετόσφαιρας. Μετά το πέρας των πρώτων επτά 

αγωνιστικών είναι στη 2η θέση, τρεις βαθμούς πίσω 
από την κορυφή. Στόχος φυσικά είναι η κατάκτηση 
του πρωταθλήματος και του κυπέλλου, όπως μας έχει 
συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. 

Σε μεταβατικό στάδιο βρίσκονται τα τμήματα 
καλαθόσφαιρας και γυναικείας πετόσφαιρας. Η ομάδα 
καλαθόσφαιρας προσπαθεί να δημιουργήσει τον 
κορμό και τις συνθήκες για να καταστεί μια σταθερή 
δύναμη στο πρωταθλήματα της Α’ κατηγορίας στο 
οποίο επανήλθε πέρσι μετά από χρόνια απουσίας. Η 
γυναικεία ομάδα πετόσφαιρας για πρώτη φορά στην 
ιστορία της λαμβάνει μέρος στο πρωτάθλημα πρώτης 
κατηγορίας και πορεύεται αξιοπρεπώς σε μια πολύ 
δύσκολη σεζόν.  

Καθήκον όλων μας είναι η στήριξη σε όλα τα τμήματα 
του ΑΣΟΛ για να συνεχίσουν να έχουν επιτυχίες και 
να μας κάνουν περήφανους! Ο ΛΑΟΣ ήταν, είναι θα 
παραμείνει για πάντα η πνοή, το αίμα και η καρδιά 
αυτού του μεγάλου Συλλόγου. 

ΟΜΟΝΟΙΑ Αιώνια!
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Οι υποχρεώσεις για την ομάδα eSports της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
συνεχίζονται σε εβδομαδιαία βάση με παιχνίδια για το 
πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Η μέχρι στιγμής πορεία 
των «πρασίνων» κρίνεται ως θετική, όμως υπάρχουν 
ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης.
Ο Ευδόκιος Ονουφρίου, ο οποίος αγωνίζεται ως 
ανασταλτικός μέσος στην ΟΜΟΝΟΙΑ eSports, μίλησε στο 
Περιοδικό Αγώνα και αναφέρθηκε στα αποτελέσματα 
της ομάδας ως τώρα, πώς βλέπει τη συνέχεια σε 
πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη, ενώ εξέφρασε 
τη βεβαιότητα πως το «τριφύλλι» θα ανέβει ακόμη 
περισσότερο στη βαθμολογία.
«Αρχίσαμε σχετικά καλά τη σεζόν, όμως χάσαμε κάποια 
παιχνίδια που δεν έπρεπε. Κυρίως στις λεπτομέρειες 
ή με ένα γκολ διαφορά και δεν πήραμε τους βαθμούς 
που θα θέλαμε. Έχουμε περισσότερες απαιτήσεις από 
τους εαυτούς μας και την ομάδα. Είμαι βέβαιος, όμως, 
πως θα τα πάμε ακόμη καλύτερα στη συνέχεια λόγω του 
κλίματος που υπάρχει στην ΟΜΟΝΟΙΑ», το αρχικό σχόλιο 
του Ευδόκιου.
Και ακολούθως πρόσθεσε: «Το πρωτάθλημα είναι 
πολύ ανταγωνιστικό. Υπάρχουν δυνατές ομάδες, για 
αυτό και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από όλους μας. 
Δουλεύουμε καθημερινά και μέσω των προπονήσεων, 
αλλά και των οδηγιών από τον προπονητή μας είμαι 

αισιόδοξος πως θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στη 
συνέχεια. Στόχος μας είναι πρώτα να εξασφαλίσουμε 
θέση στην τετράδα και αν μπορέσουμε να διεκδικήσουμε 
και μία θέση πιο ψηλά. Πέραν από το πρωτάθλημα και την 
Ευρώπη, σύντομα θα αρχίσουν οι υποχρεώσεις μας και 
στον θεσμό του Κυπέλλου». 

Κληθείς να σχολιάσει τα συναισθήματα του που 
αγωνίζεται με την ομάδα eSports της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 
ανέφερε: «Είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας. 
Είμαστε όλοι νέοι παίκτες και παιχνίδι με παιχνίδι 
αποκτούμε όλο και περισσότερες εμπειρίες. Όσον αφορά 
στον εαυτό μου, έψαχνα εδώ και καιρό την ευκαιρία να 
ενταχθώ σε μία ομάδα eSports και η ΟΜΟΝΟΙΑ ήταν 
αυτό που ζητούσα».

ΟΜΟΝΟΙΑ eSports

«Έχουμε περισσότερες απαιτήσεις, 
θα πάμε ακόμη καλύτερα»

Ο ΕΥΔΟΚΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
ESPORTS ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓΩΝΑ 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑ 
ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ 
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ ΚΑΙ 
ΑΝ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΙΑ 
ΘΕΣΗ ΠΙΟ ΨΗΛΑ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ


