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4

OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 42

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΥΟ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// Δόξα – OMONOIA .................................................0-2
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// OMONOIA – Νέα Σαλαμίνα .....................2-0

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/1
17:00 //// ΑΕΚ – AEΛ
19:00 //// Δόξα - ΑΠΟΕΛ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/1
16:00 //// Απόλλων – Εθνικός
17:00 //// ΟΜΟΝΟΙΑ – Ανόρθωση
18:00 //// Νέα Σαλαμίνα - ΕΝΠ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/1
19:00 //// Πάφος FC – Ολυμπιακός

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

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24/1
19:00 //// Εθνικός - Πάφος FC
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/1
17:00 //// Ανόρθωση - Δόξα
19:00 //// Ολυμπιακός - ΟΜΟΝΟΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/1
16:00 //// ΑΕΛ - Απόλλωνας
18:00 //// ΑΠΟΕΛ – Νέα Σαλαμίνα
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/1
19:00 //// ΕΝΠ – ΑΕΚ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – Δόξα...............................................2-0
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// Νέα Σαλαμίνα – OMONOIA...................0-3
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΚ...................................................3-2

C

15 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// Απόλλωνας – ΟΜΟΝΟΙΑ..........................2-1

M

η

Y

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

14

10-3-1

33-9

33

2

ΟΜΟΝΟΙΑ

15

9-4-2

23-10

31

3

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

14

8-2-4

24-14

26

4

ΑΠΟΕΛ

12

7-3-2

22-7

24

5

ΑΕΛ

15

6-5-4

17-16

23

6

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

15

6-2-7

18-25

20

7

ΑΕΚ

15

4-7-4

23-20

19

CM

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – Πάφος FC
(Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 19:00)
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – Ανόρθωση
(Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 17:00)
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ: Ολυμπιακός – ΟΜΟΝΟΙΑ
(Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 19:00)
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ: ΟΜΟΝΟΙΑ – Εθνικός
( Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 16:00)
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – ENΠ
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ

MY

CY

CMY

K

ΣΚΟΡΕΡΣ

8

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

14

3-7-4

20-20

16

1

ΡΑΓΙΟΣ (ΑΝΟΡΘΩΣΗ)

14

9

ΕΘΝΙΚΟΣ

14

3-4-7

17-27

13

2

ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ (ΑΕΚ)

11

10

ΠΑΦΟΣ FC

14

3-3-8

10-22

12

3

ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ (ΟΜΟΝΟΙΑ)

8

11

ΕΝΠ

15

1-5-9

19-36

8

4

ΚΙΝΓΚΣΛΕΪ (ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ)

8

12

ΔΟΞΑ

15

1-5-9

10-30

8

5

ΖΕΛΑΓΙΑ (ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ)

7

6

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ
2019-2020

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

1

23

40

98

Κωνσταντίνος
Παναγή

Φράνσις
Ουζόχο

Φαμπιάνο
Ριμπέιρο

Χαράλαμπος
Κυριακίδης

2

3

6

15

Ζοέλ
Περέιρα

Κριστιάν
Μανρίκε

Μίχαελ
Λούφτνερ

Τόμας
Χούμποτσαν

17

22

30

35

Γιαν
Λέσιακς

Άνταμ
Λάνγκ

Νικόλας
Παναγιώτου

Χάρης
Μαυρίας

8

16

20

21

Βίτορ
Γκόμες

Γιόρντι
Γκόμεθ

Μίκαελ
Ορτέγα

Μαρίνος
Τζιωνής

31

49

70

76

Ιωάννης
Κούσουλος

Φάνος
Κατελάρης

Τιάγκο
Φερέιρα

Χαράλαμπος
Χαραλάμπους

7

11

18

27

Μίκου
Φεντόρ

Έρικ
Μποτεάκ

Χεν
Έζρα

Ματ
Νταρμπισάιαρ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

ΜΕΣΟΙ

Χένινγκ
Μπεργκ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

75

77

80

Λοΐζος
Λοΐζου

Δημήτρης
Χριστοφή

Ανδρόνικος
Κακουλλής
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Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
Η σημερινή μας αντίπαλος, Πάφος
FC, προέρχεται από εντός έδρας
ήττα με 0-3 από την Ανόρθωση.
Με απολογισμό τρεις νίκες, τρεις
ισοπαλίες και οκτώ ήττες στα 14
παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι
στιγμής, βρίσκεται στην 10η θέση της
βαθμολογίας με 12 βαθμούς.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Κάμερον Τόσακ

ΠΑΦΟΣ FC
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΜΕΣΟΙ

1 Άρθουρ Ρούτκο
12 Ευγένιος Πέτρου
52 Ρεϊνίς Ρέινολντς

6 Σάνι
7 Ντάνι Γουίλιαμς
10 Λουλίνια
14 Γεράσιμος Φυλακτού
16 Αμπντισαλάμ Ιμπραχίμ
17 Ναχίρ Μπεσαρά
21 Σι Γκοντάρτ
42 Τζέισον Παντσεόν

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
3 Χουακίν Βαρέλα
5 Κυριάκος Αντωνίου
8 Ματίγια Σιρόκ
13 Κέβιν Λαφράνς
15 Γιώργος Βαλεριάνος
18 Μίκαελ Πανός
22 Ανδρέας Παναγιώτου
23 Πάουλους Αραγιούρι
66 Πάβελ Λελιούκιν

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9 Κέβιν Μπεριγκό
11 Άλεξ Κωνσταντίνου
19 Φεντερίκο Ράσιτς
26 Μπακαρί Σακό
28 Βα
32 Μαρτσέλο Τόρες
77 Άνταμ Νέμετς
91 Τζέρσον Καμπράλ

www.omonoiawallet.com

√ Τραπεζικός λογαριασμός!
√ Ηλεκτρονικό πορτοφόλι!

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

8
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ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΑΦΟΣ FC 6-0
ΣΕΖΟΝ 2015-2016

Μια μεγάλη σε έκταση νίκη απέναντι στην σημερινή
μας αντίπαλο, Πάφος FC, πέτυχε η ΟΜΟΝΟΙΑ στις 24
Σεπτεμβρίου 2015. Με τον Κώστα Καϊάφα στον πάγκο
το «τριφύλλι» είχε επιβληθεί της Παφιακής ομάδας
με 6-0.
Με το «καλημέρα», ο Κιρμ ανατράπηκε από τον
τερματοφύλακα στο 9’ και ο δεύτερος είδε την κόκκινη
κάρτα. Ο Ασίς ανέλαβε την εκτέλεση και έβαλε
μπροστά τους «πράσινους». Το κλέψιμο του Ασίς στο
32’ και το έτοιμο γκολ που έδωσε στον Οικονομίδη
έβαλαν μπροστά την ομάδα μας με δύο γκολ. Ο Κιρμ
με πλασέ από κοντά μετά από χαμένο τετ α τετ του
Ρουσιά στο 54’ έκανε το 3-0 και ο Σκέμπρι με ωραία
προσποίηση και σουτ στο 76’ ανέβασε το δείκτη του
σκορ στο 4-0. Ο εκ των κορυφαίων του ματς, Κιρμ
έδωσε ασίστ στον Εζέ στο 84’ για το 5-0 και στο 92'
για τον Σκέμπρι που διαμόρφωσε το τελικό 6-0.
ΟΜΟΝΟΙΑ: Παναγή, Λοπιανίτζε, Ρομαρίκ (75’
Μαργκάσα), Ρουσιάς (71’ Εζέ), Ασίς, Κιρμ, Χαφέζ,
Οικονομίδης, Ρουνιέ, Γκουλόν, Χριστοφή (62’
Σκέμπρι).
Τρία παιχνίδια έχουν διεξαχθεί ανάμεσα σε ΟΜΟΝΟΙΑ
και Πάφος FC, με την ομάδα μας ως γηπεδούχο. Το
«τριφύλλι» επικράτησε της Παφιακής ομάδας δύο
φορές, ενώ στην περσινή σεζόν γνώρισε την ήττα.

10
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΛΕΠΤΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

///////////////////////////////

Γιαν Λέτσιακς....................... 1350’
Άνταμ Λάνγκ.......................... 1350’
Γιόρντι Γκόμεθ..................... 1350’
Τιάγκο Φερέιρα.................... 1350’
Χάρης Μαυρίας..................... 1260’
Μίχαελ Λούφτνερ................ 1250’
Ματ Νταρμπισάιαρ............... 1187’
Έρικ Μποτεάκ....................... 1152’
Bίτορ Γκόμες......................... 918’
Φαμπιάνο Ριμπέιρο............. 900’
Μίκαελ Ορτέγα..................... 693’
Φράνσις Ουζόχο.................. 450’
Χεν Έζρα................................. 447’
Ιωάννης Κούσουλος........... 274’
Τόμας Χούμποτσαν.............. 226’
Ανδρόνικος Κακουλλής..... 191’
Δημήτρης Χριστοφή............ 181’
Φάνος Κατελάρης............... 180’
Μίκου Φεντόρ....................... 155’
Ζοέλ Περέιρα........................ 90’
Μαρίνος Τζιωνής................. 20’

ΒΑΣΙΚΟΣ

////////////////////////////////

Γιαν Λέτσιακς....................... 15
Άνταμ Λάνγκ.......................... 15
Γιόρντι Γκόμεθ..................... 15
Τιάγκο Φερέιρα.................... 15
Ματ Νταρμπισάιαρ............... 14
Χάρης Μαυρίας..................... 14
Μίχαελ Λούφτνερ................ 14
Έρικ Μποτεάκ....................... 12
Φαμπιάνο Ριμπέιρο............. 10
Βίτορ Γκόμες......................... 10
Μίκαελ Ορτέγα..................... 8
Xεν Έζρα................................. 6
Φράνσις Ουζόχο.................. 5
Ιωάννης Κούσουλος........... 3
Τόμας Χούμποτσαν.............. 2
Φάνος Κατελάρης............... 2
Δημήτρης Χριστοφή............ 2
Ανδρόνικος Κακουλλής..... 1
Μίκου Φεντόρ....................... 1
Ζοέλ Περέιρα........................ 1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ανδρόνικος Κακουλλής..... 8
Μίκου Φεντό.........................: 6
Τόμας Χούμποτσαν.............. 5
Δημήτρης Χριστοφή............ 4
Μαρίνος Τζιωνής................. 3
Μίκαελ Ορτέγα..................... 2
Ιωάννης Κούσουλος........... 2
Χεν Έζρα................................. 1
Βίτορ Γκόμες......................... 1

Γιαν Λέτσιακς............................. 15
Άνταμ Λάνγκ................................ 15
Γιόρντι Γκόμεθ........................... 15
Τιάγκο Φερέιρα.......................... 15
Xάρης Μαυρίας........................... 14
Ματ Νταρμπισάιαρ..................... 14
Μίχαελ Λούφτνερ...................... 14
Έρικ Μποτεάκ............................. 12
Bίτορ Γκόμες............................... 11
Μίκαελ Ορτέγα........................... 10
Φαμπιάνο Ριμπέιρο................... 10
Ανδρόνικος Κακουλλής........... 9
Tόμας Χούμποτσαν.................... 7
Χεν Έζρα....................................... 7
Μίκου Φεντόρ............................. 7
Δημήτρης Χριστοφή.................. 6
Φράνσις Ουζόχο........................ 5
Ιωάννης Κούσουλος................. 5
Μαρίνος Τζιωνής....................... 3
Φάνος Κατελάρης..................... 2
Ζοέλ Περέιρα.............................. 1

//////////////////////////////////

//////////////////////////////////

ΑΣΣΙΣΤ

///////////////////////////

Τιάγκο Φερέιρα.......................... 5
Γιόρντι Γκόμεθ........................... 5
Έρικ Μποτεάκ............................. 3
Γιαν Λέτσιακς............................. 1
Bίτορ Γκόμες............................... 1
Ματ Νταρμπισάιαρ..................... 1

ΓΚΟΛ

///////////////////////////

Ματ Νταρμπισάιαρ..................... 8
Tιάγκο Φερέιρα.......................... 4
Έρικ Μποτεάκ............................. 3
Γιόρντι Γκόμεθ........................... 3
Μίκαελ Ορτέγα........................... 2
Ανδρόνικος Κακουλλής........... 1
Χάρης Μαυρίας........................... 1
Δημήτρης Χριστοφή.................. 1
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ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΦΟΣ FC

ΧΕΝΙΝΓΚ ΜΠΕΡΓΚ

«Να φτάσουμε στο καλύτερο μας επίπεδο
και να κερδίσουμε»
Ο κ. Χένινγκ Μπεργκ μίλησε στο Περιοδικό Αγώνα
και αναφέρθηκε στο σημερινό παιχνίδι με την Πάφος
FC, το προηγούμενο ντέρμπι με τον Απόλλωνα και
έστειλε το μήνυμα του για τη συνέχεια.
Πώς περιμένετε το παιχνίδι απέναντι στην Πάφος FC;
«Ανυπομονούμε για το παιχνίδι. Ένα εντός έδρας
παιχνίδι για να μπούμε ξανά σε νικηφόρα πορεία. Ο
αγώνας απέναντι στον Απόλλωνα ήταν δύσκολος για
πολλούς λόγους. Όμως, κάναμε ένα καλό παιχνίδι και
κανονικά,
αν όλα

εξελιχθούν φυσιολογικά τότε θα κερδίσουμε. Η
αγωνιστική μας κατάσταση και η ποιότητα είναι εκεί και
θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι την Παρασκευή».

ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΜΕ
ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ
ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ
ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ

Η Πάφος βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία και
χρειάζεται άμεσα βαθμούς, ενώ έχει στο ρόστερ
της έμπειρους και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Το
γεγονός αυτό την κάνει πιο επικίνδυνη;
«Έφεραν κάποιους καλούς παίκτες, είχαν κάποια
πρόβληματα στην αρχή της σεζόν και άλλαξαν
προπονητές. Υπάρχει νέος προπονητής τώρα και
έχουν καλούς παίκτες. Σίγουρα πρέπει να δώσουμε
το 100% σε κάθε παιχνίδι, αν δεν δώσουμε το
100% σε όλους τους αγώνες τότε θα έχουμε
πολύ μεγάλα προβλήματα. Πρέπει να
βεβαιωθούμε πώς θα είμαστε έτοιμοι,
θέλουμε να παίξουμε καλά και θέλουμε
να φτάσουμε στο καλύτερο μας
επίπεδο. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε
για να κερδίσουμε τον αγώνα και να
είμαστε οι καλύτεροι που μπορούμε
να είμαστε. Αυτό είναι το πιο
σημαντικό πράγμα για εμάς».
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Ποια θετικά στοιχεία κρατάτε από το παιχνίδι με τον
Απόλλωνα και τι πρέπει να βελτιώσουμε;
«Πιστεύω η διάθεση, η νοοτροπία ήταν καλα επίπεδα.
Πιστεύω δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και
μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερα τέρματα.
Μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο ακριβείς στο
επιθετικό τρίτο για να μετατρέψουμε το παιχνίδι
κατοχής σε μεγαλύτερες ευκαιρίες και περισσότερα
γκολ. Όμως, αγωνίστηκαμε απέναντι σε μία
καλή ομάδα και είχαμε διάφορες “καταστάσεις”
εναντίον μας σε αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω αυτές οι
“καταστάσεις” να μην είναι εναντίον μας και σε αυτό
το παιχνίδι γιατί δεν είναι φυσιολογικό. Εμείς πρέπει
να βεβαιωθούμε ότι θα κάνουμε τη δουλειά μας και
να κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε στο καλύτερο
μας επίπεδο και να κερδίσουμε τον αγώνα».

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΛΙΓΗ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΤΡΙΤΟ

Μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα είπατε πώς
η εμφάνιση της ομάδας ήταν πολύ καλή, παρά
το αποτέλεσμα. Ποιο μήνυμα στείλατε στους
ποδοσφαιριστές σας μετά τον αγώνα;
«Ξέρουν και οι ίδιοι πώς υπάρχουν πράγματα
στο παιχνίδι μας που θέλουν βελτίωση για να τα
κάνουν καλύτερα. Την ίδια ώρα αγωνιστήκαμε εκτός
έδρας απέναντι στον Απόλλωνα και αν δει κάποιος
πως κύλησε το παιχνίδι, τι έκαναν οι παίκτες μας και
τι έκαναν οι παίκτες του Απόλλωνα, θα ξαφνιαστεί
που θα δει το τελικό αποτέλεσμα 2-1 για τον
Απόλλωνα. Υπήρχαν πράγματα που δεν μπορούσαμε
να ελέγξουμε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε
κάτι. Το μόνο που μπορούμε είναι να βεβαιωθούμε
πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας και θα γίνουμε
ακόμη καλύτεροι. Και ακόμη και αν τα πράγματα
είναι εναντίον μας, να μπορούμε να κερδίζουμε τα
παιχνίδια».

13
Όλοι ήταν απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα.
Ποια θα πρέπει να είναι η αντίδραση μας για να
κερδίσουμε την Πάφος FC;
«Πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να είμαστε
“πεινασμένοι”, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να
κερδίσουμε το παιχνίδι. Να συνεχίσουμε να κάνουμε
το παιχνίδι μας, αλλά με λίγη περισσότερη ακρίβεια,
περισσότερη ποιότητα στο επιθετικό τρίτο και τότε θα
είμαστε εντάξει. Όμως, δεν θα είναι εύκολο, θα είναι
δύσκολο. Το παιχνίδι με την Πάφο είναι διαφορετικό,
όμως ανυπομονούμε για τον αγώνα. Ελπίζω να υπάρχει
ξανά καλή ατμόσφαιρα στο γήπεδο, οι οπαδοί ήταν
φανταστικοί μαζί μας στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά το τέλος ήταν
φανταστικοί. Ήταν καλό για τους παίκτες που το είδαν
αυτό, τους κρατά σε εγρήγορση και τους δίνει κίνητρο
για να συνεχίσουν. Και να κάνουν ό,τι μπορούν για να
είναι καλύτεροι για την ομάδα, για τον Σύλλογο και για
όλους. Οπόταν θέλουμε αυτό να συνεχιστεί».

WITH

MACRON
YOU ARE A

HERO

16
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Ο ΣΛΟΒΑΚΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΦΟΣ FC

ΤΟΜΑΣ ΧΟΥΜΠΟΤΣΑΝ

«Να δείξουμε χαρακτήρα
για να κερδίσουμε περισσότερα»
Ο Τόμας Χούμποτσαν μίλησε στο Περιοδικό Αγώνα για
το παιχνίδι με την Πάφος FC. Αναφέρθηκε στη σημερινή
αναμέτρηση, το ντέρμπι της περασμένης αγωνιστικής
με τον Απόλλωνα, τη δική του παρουσία και είπε ένα
μεγάλο «ευχαριστώ» στον κόσμο μας για τη βοήθεια
του.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΩ
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΝΑ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΨΗΛΑ
ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πώς περιμένεις το παιχνίδι απέναντι στην
Πάφος FC;
«Η Πάφος αγωνίστηκε τη Δευτέρα,
έτσι είχε μικρό διάστημα για να
επανέλθει. Δεν βρίσκεται σε καλή
κατάσταση, ούτε σε καλή θέση
στη βαθμολογία, όμως θα είναι
ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς.
Ελπίζω ότι στο γήπεδο μας, με τον
κόσμο μας, μπορούμε να είμαστε
χαρούμενοι μετά το παιχνίδι».
Η Πάφος βρίσκεται χαμηλά στη
βαθμολογία και χρειάζεται άμεσα
βαθμούς, ενώ έχει στο ρόστερ
της έμπειρους και ποιοτικούς

ποδοσφαιριστές. Το γεγονός αυτό την κάνει πιο
επικίνδυνη;
«Ναι, μπορεί να είναι έτσι, αλλά όπως έχω πει ήδη,
μπροστά από τους φιλάθλους μας, με τη βοήθεια τους,
την αγωνιστική κατάσταση και τη φόρμα που βρίσκεται η
ομάδα, μπορούμε την Παρασκευή να είμαστε χαρούμενοι
μετά το παιχνίδι. Μπορεί να είναι δύσκολος αγώνας,
αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε
τους τρεις βαθμούς».
Η εμφάνιση μας απέναντι
στον Απόλλωνα ήταν πολύ
καλά, αλλά δεν καταφέραμε
να κερδίσουμε το παιχνίδι.
Πώς διαχειρίστηκατε αυτή
την κατάσταση;
«Δεν είμαστε
ικανοποιημένοι με το
αποτέλεσμα αλλά είδαμε πώς
μπορέσαμε, με σωστή
συμπεριφορά,
να
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ελέγξουμε το παιχνίδι. Λόγω ατυχίας το αποτέλεσμα
δεν ήταν καλό για εμάς, αλλά η συμπεριφορά και ο
χαρακτήρας που δείξαμε στο παιχνίδι ήταν αρκετά
καλά».

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ,
ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ
ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ
ΒΑΘΜΟΥΣ
Είσαι ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής και όποτε
χρειάστηκε βοήθησες την ομάδα πολύ. Πώς νιώθεις
για τις εμφανίσεις σου μέχρι στιγμής;
«Κανονικά όταν ένας ποδοσφαιριστής αγωνίζεται
συνεχώς οι εμφανίσεις γίνονται συνεχώς καλύτερες.
Αλλά αυτή τη στιγμή η ομάδα απέδιδε πάρα πολύ καλά
και έγω έμπαινα στο παιχνίδι όποτε ήταν αναγκαίο.

17
Έτσι, προετοίμασα τον εαυτό μου για να βοηθώ την
ομάδα να βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία και να κάνω
το καλύτερο για αυτήν».
Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από την ομάδα και το
πρωτάθλημα;
«Έχουμε κάποιους στόχους που πρέπει να
υλοποιήσουμε στο τέλος της σεζόν. Υπάρχει καλή
ατμόσφαιρα στην ομάδα, είμαστε λίγο απογοητευμένοι
από το αποτέλεσμα απέναντι στον Απόλλωνα. Αλλά
με τον χαρακτήρα που δείξαμε, μπορούσαμε να
κερδίσουμε περισσότερα».
Παρά το αποτέλεσμα απέναντι στον Απόλλωνα, ο
κόσμος μας έμεινε στη θέση του μετά το τέλος του
αγώνα και χειροκρότησε την ομάδα. Ποιο είναι το
μήνυμα σου;
«Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί ήρθαν στο παιχνίδι και
μας στήριξαν. Επίσης, είδαν πως δώσαμε τα πάντα στον
αγώνα και είναι πολύ καλό ότι μας χειροκρότησαν. Ένα
μεγάλο ευχαριστώ και πιστεύω πως στο γήπεδο μας
απέναντι στην Πάφο θα υπάρχει καλή ατμόσφαιρα, θα
μας στηρίξουν και θα μας βοηθήσουν».

18

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γέμισε τα γήπεδα
ο Πράσινος Λαός
στις αναμετρήσεις
της ομάδας μας
κόντρα σε ΑΕΚ και
Απόλλωνα!
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φωτορεπορτάζ από
τους αγώνες της ομάδας
μας κόντρα σε ΑΕΚ και
Απόλλωνα.
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

23

24

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη
στο Μακάρειο Νοσοκομείο
Επίσκεψη στο παιδιατρικό, παιδοχειρουργικό και
παιδοογκολογικό τμήμα του Μακάρειο Νοσοκομείου
πραγματοποιήσαμε στις 18 Δεκεμβρίου.
Ποδοσφαιριστές, προσωπικό, παλαίμαχοι
ποδοσφαιριστές, εκπρόσωποι της PrimeTel, τα
αγαπημένα μας HAPPY FACES και φυσικά ο μοναδικός
Πράσινος Άγιος Βασίλης πέρασαν χρόνο με τα
παιδάκια και τις οικογένειές τους που αυτές τις ημέρες

ακολουθούν τη δική τους δοκιμασία.
Είδαμε ανθρώπους γενναίους και δυνατούς που παρά
τις δυσκολίες είναι αποφασισμένοι, πεισμωμένοι και
έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να βγουν
νικητές! Και είμαστε σίγουροι πως θα τα καταφέρουν!
Ευχηθήκαμε Καλά Χριστούγεννα σε όλους τους φίλους
και ο νέος χρόνος να είναι όπως ακριβώς τον θέλουν και
τον ονειρεύονται!
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ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Υπέροχες στιγμές και μοναδικές
αναμνήσεις μας χάρισαν
τα παιδάκια μας!
Αξέχαστη θα μας μείνει η εμπειρία που μας χάρισαν
τα παιδάκια μας, μέλη του HAPPY FACES OMONOIA
KIDS CLUB, στην επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε
πρόσφατα στο στάδιο ΓΣΠ.
Οι μικρές ΟΜΟΝΟΙΑΤΙΣΣΕΣ και οι μικροί
ΟΜΟΝΟΙΑΤΕΣ είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν
στους χώρους της ομάδας μας και να γνωρίσουν τη
διαδικασία και το πρόγραμμα που ακολουθούν τεχνική
ηγεσία και ποδοσφαιριστές πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά το τέλος κάθε αγώνα.
Επίσης, ο εκ των αρχηγών της ομάδας,
Δημήτρης Χριστοφή, μίλησε στα παιδάκια για την
καθημερινότητα ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή
και τις απαιτήσεις που υπάρχουν, ενώ απάντησε σε
ερωτήσεις που του υπέβαλαν οι μικροί μας φίλοι.
Στο τέλος κάναμε όλοι μαζί ένα κύκλο μέσα στα
αποδυτήρια και φωνάξαμε δυνατά «ΟΜΟΝΟΙΑ», όπως
ακριβώς γίνεται πριν από κάθε αγώνα μας!
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα κορίτσια του HAPPY
FACES για το αξιέπαινο έργο που επιτελούν και
τις ανεκτίμητες υπηρεσίες που προσφέρουν στην
ΟΜΟΝΟΙΑ!
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ERIC

Bautheac
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HIGHLIGHTS

Ποδοσφαιριστής με βαρύ βιογραφικό και πολλές εμπειρίες. Ο 32χρονος
Γάλλος ακραίος επιθετικός εντάχθηκε στην Ακαδημία της Σεντ Ετιέν το 2000
και επτά χρόνια αργότερα έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2007
με την ομάδα των Καννών. Αφού έδειξε το ταλέντο και τις ικανότητές του
στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία του Γαλλικού
ποδοσφαίρου, η πρόκληση δεν άργησε
να έρθει με την Ντιζόν να του δίνει
την ευκαιρία να αγωνιστεί στην πρώτη
κατηγορία. Ακολούθως κατάφερε να πάρει
μεταγραφή στη Νις και στη συνέχεια σε
μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας,
την Λιλ. Μέτρησε πάνω από 200 συμμετοχές
στο Γαλλικό πρωτάθλημα που θεωρείται ένα
από τα κορυφαία της Ευρώπης,
πετυχαίνοντας 32 γκολ. Πριν
να πάρει μεταγραφή στην
ομάδα μας, δοκίμασε
μια νέα εμπειρία στην
Αυστραλία όπου είχε
διετές πετυχημένο
πέρασμα με τη φανέλα
της Μπρισμπέιν Ρόαρ.
«Αναζητούσα μια νέα
εμπειρία, η ΟΜΟΝΟΙΑ
είναι ιστορικός σύλλογος. Οι
οπαδοί λατρεύουν την ομάδα. Μου
έχει λείψει η καλή ατμόσφαιρα και
η πίεση. Αυτός είναι ο λόγος που
υπέγραψα στην ΟΜΟΝΟΙΑ» δήλωσε
μεταξύ άλλων κατά την άφιξη του
στην ομάδα μας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Xρονολογία

Ομάδα

2007–2010
2010–2012
2012–2015
2015–2017
2017–2019
2019–

Κάννες
Ντιζόν
Nις
Λιλ		
Μπρισμπέιν Ρόαρ
OΜΟΝΟΙΑ

Συμμετοχές

Γκολ

77
70
97
41
45
12

15
9
21
2
9
3

Η καθηµερινή σου,
βιταµινούχα συνήθεια
για υγεία και ευεξία
#WellnessUnlocked

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ONLINE ΣΤΟ:
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
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Συλλέξαμε παλιό ρουχισμό για τις
ανάγκες του ΠΑΣΥΚΑΦ!
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε άλλη μια δράση
κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποίησε η
οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, καθώς στο παιχνίδι της
περασμένης αγωνιστικής με την ΑΕΚ συλλέξαμε
μεγάλες ποσότητες παλιού ρουχισμό ο οποίος θα
ανακυκλωθεί για τις ανάγκες του ΠΑΣΥΚΑΦ!
Ο κόσμος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ανταποκρίθηκε για άλλη μια
φορά σε κάλεσμα για να στηρίξει τον συνάνθρωπό του.

Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας τιμά τον Σύλλογό
μας, τις αξίες και τα ιδανικά του.
Ευχαριστούμε θερμά τον ΠΑΣΥΚΑΦ για τη συνεργασία
που είχαμε κατά την υλοποίηση αυτής της δράσης
και τον συγχαίρουμε για το αξιοθαύμαστο έργο
που επιτελεί. Επίσης, συγχαίρουμε όλους όσους
συνέβαλαν στο να στεφθεί με επιτυχία η συλλογή
παλιού ρουχισμού.

DISTRIBUTED BY

www.londoubros.com
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ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
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¦åòÝïäï÷:

ΘΕΟΔΟΤΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ

2000-2008
ªùííåôïøÛ÷: 150
¡ëïì: 10
¦òöôáõìÜíáôá: 2
ºàðåììá: 1
°óðÝäå÷: 3

Ήρθε στην ομάδα μας το 2000 από την ΑΕΚ
Λάρνακας. Η μεταγραφή του ήταν μια ηχηρή κίνηση
για την ΟΜΟΝΟΙΑ, καθώς αποτελούσε έναν εκ τον
κορυφαίων Κύπριων ακραίων αμυντικών. Κέρδισε
άμεσα θέση βασικού και αγωνίστηκε με το «τριφύλλι»
στο στήθος για οκτώ χρόνια, στα οποία κατέγραψε
150 συμμετοχές και 10 γκολ, ενώ πανηγύρισε δύο
πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και τρεις ασπίδες.
Ήταν μέλος της προσπάθειας που έκανε η ΟΜΟΝΟΙΑ
εκείνη την εποχή για επιστροφή στους τίτλους και
στις επιτυχίες, αφού η προηγούμενη δεκαετία δεν
ήταν και η καλύτερη. Αποτέλεσε βασικό στέλεχος
των ομάδων που κέρδισαν επτά τίτλους μέσα σε
πέντε χρόνια (2000-2005) επαναφέροντας την

ΟΜΟΝΟΙΑ σε πρωταγωνιστική τροχιά. Επίσης, ήταν
αναντικατάστατο στέλεχος και στην Εθνική Κύπρου,
καθώς σε 11 χρόνια παρουσίας (1996-2007) με το
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, πραγματοποίησε
70 συμμετοχές. Υπήρξε ένα από τα καλύτερα δεξιά
μπακ που πέρασαν ποτέ από την ομάδα μας και το
κυπριακό ποδόσφαιρο. Επιθετικογενής ακραίος
αμυντικός, με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση.
Τυπικός στα αμυντικά του καθήκοντα, με πολλά
ανεβοκατεβάσματα στο παιχνίδι του. Τον διέκρινε
η αντοχή και οι φυσικές του δυνάμεις, αλλά και οι
επιθετικές ενέργειες από τα άκρα. Είχε επίσης πολύ
καλές μπαλιές, γεγονός που τον καθιστούσε ιδιαίτερα
δημιουργικό. Γεννήθηκε την 1/1/1974.
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ΘΕΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
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Ο απολογισμός του
Χάρη Καλλικά για την ΟΜΟΝΟΙΑ U19
Ο προπονητής των «πρασίνων», Χάρης Καλλικάς,
μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα και αναφέρθηκε
μεταξύ άλλων στην μέχρι τώρα πορεία της ομάδας του,
τις απαιτήσεις που έχει από τους ποδοσφαιριστές του
και τον στόχο που έχει τεθεί για τη φετινή αγωνιστική
περίοδο. Στις πρώτες δώδεκα αγωνιστικές, το
«τριφύλλι» μέτρησε πέντε νίκες, τρεις ισοπαλίες και
τέσσερις ήττες με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην 6η
θέση με 18 βαθμούς.

και αρκετοί ποδοσφαιριστές από την U17 και αυτό είναι
καλό γιατί υπάρχει αρκετό ταλέντο. Μπορεί αν χάνεις
κάποιες λεπτομέρειες όπως η δύναμη όμως σε βάθος
χρόνου βγαίνεις κερδισμένος».
Για τον στόχο της ομάδας, ανέφερε: «Χρειαζόμαστε
σταθερότητα,
υπομονή
στο
παιχνίδι
μας,
αποτελεσματικότητα και πιστεύω πως μπορούμε να
πάρουμε το πρωτάθλημα.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
«Η βαθμολογική μας θέση και η απόσταση από
την κορυφή, θεωρώ πως καλύπτεται. Βλέπουμε
πως όλες οι ομάδες έχουν απώλειες και το
πρωτάθλημα είναι πολύ ενδιαφέρον. Εκτός από
το πρώτο παιχνίδι πιστεύω ότι αν ήμασταν πιο
αποτελεσματικοί θα κερδίζαμε τα υπόλοιπα καθώς
παρουσιαστήκαμε καλύτεροι από τον αντίπαλο. Σε
γενικές γραμμές είναι μια καλή πορεία για εμάς
μέχρι στιγμής» ήταν το αρχικό του σχόλιο.
Για τη συνέχεια, πρόσθεσε: «Περιμένω πολύ καλύτερη
τη συνέχεια. Ως μια ομάδα U19 αντιμετωπίζουμε
αρκετές δυσκολίες και έχουμε αρκετές ιδιαιτερότητες
όπως οι στρατιώτες και οι παίκτες που έρχονται από την
πρώτη ομάδα. Θεωρώ πως γίνεται καλή διαχείριση και
προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα. Επίσης ανεβαίνουν

Βασικά έχουμε
παράλληλους στόχους που είναι η κατάκτηση τίτλων
και η προώθηση ποδοσφαιριστών στην πρώτη ομάδα.
Είναι ωραίο να βλέπεις ποδοσφαιριστές από την
Ακαδημία να κερδίζουν συμβόλαια. Χαιρόμαστε πολύ
να βλέπουμε ποδοσφαιριστές όπως ο Ανδρόνικος
και ο Μαρίνος στην πρώτη ομάδα και ελπίζουμε να
ακολουθήσουν κι άλλοι».
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ΘΕΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
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Ο Γιώργος Ιωάννου κάνει τον
απολογισμό του για την ΟΜΟΝΟΙΑ U17
Ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Ιωάννου,
μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα για τον τρόπο που
δουλεύει το «τριφύλλι», τον στόχο που τέθηκε και
για τη συνέχεια. Η ΟΜΟΝΟΙΑ U17 ολοκλήρωσε
την πρώτη φάση στην 3η θέση με 37 βαθμούς,
μετρώντας έντεκα νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και
δύο ήττες.
Για την δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις,
ανέφερε: «Είναι σημαντικά ότι οι προπονήσεις
γίνονται μαζί με την ΟΜΟΝΟΙΑ U19. Αυτό βοηθά
τους ποδοσφαιριστές γιατί πιέζονται κάτω

από ένα υγιή ανταγωνισμό στην προπόνηση και
βελτιώνονται».
Όσο αφορά τον στόχο και αν είναι ικανοποιημένος
από τα αποτελέσματα, δήλωσε: «Η ομάδα
παρουσιάζει βελτίωση και ειδικά τις επτά
τελευταίες αγωνιστικές είμαι ικανοποιημένος από
την παρουσία και τον τρόπο παιχνιδιού μας. Στόχος
μου είναι μέχρι το τέλος της σεζόν να βρεθούν

Η ΠΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
ποδοσφαιριστές μου στην πρώτη ομάδα
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Υπάρχουν κάποιοι που
έχουν όλα τα προσόντα και τα μηνύματα
που βγαίνουν από την ΟΜΟΝΟΙΑ U17 είναι
ενθαρρυντικά».
Για τον τρόπο λειτουργίας της Ακαδημίας
μας, τόνισε: «Όλα κυλούν πολύ καλά
τα τελευταία περίπου δύο χρόνια. Η
σταθερότητα που έχει προσδώσει η
διοίκηση την ομάδα κάνει ομαλό τον
τρόπο λειτουργίας μας. Μπορώ να
πω πως η Ακαδημία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
είναι η πιο επαγγελματική ακαδημία
παγκύπρια».
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on the spot!
Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό
σου χρόνο;
Περνώ τον χρόνο μου με τη γυναίκα μου και
τα παιδιά μας. Μετά από 15 χρόνια σε υψηλό
επίπεδο με ταξίδια και τουρνουά, τώρα έχω
περισσότερο χρόνο μαζί τους.

Υπάρχει κάτι που δεν θα μπορούσες να
ζήσεις χωρίς αυτό;
Την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και τις
κόρες μου.

Σε ποια πόλη ονειρεύεσαι να ζήσεις;
Στο Καράκας.

Τι είδους μουσική παίζει συνήθως
στο αυτοκίνητό σου;
Λατινική μουσική, κυρίως Σάλσα.

Έχεις παρατσούκλι;
Απλά, Μίκου.
		
Μαγειρεύεις; Αν ναι τότε ποια είναι η
σπεσιαλιτέ σου;
Ναι, κρεατικά και μπάρμπεκιου με
βενεζουελάνικο στυλ.

Τι σε φοβίζει περισσότερο;
Δεν με φοβίζει τίποτα, με αυτή την νοοτροπία
ζω.

Ποιος συμπαίκτης σου κάνει
περισσότερη πλάκα στα αποδυτήρια;
Ο Ορτέγα.

Ένα θετικό χαρακτηριστικό σου;
Δεν με νοιάζει τι λένε ή τι σκέφτονται οι
άλλοι για εμένα.

Ποιο είναι το ποδοσφαιρικό σου είδωλο;
Ο Χουάν Ρομάν Ρικέλμε.

Ποια είναι η φιλοσοφία σου για
την ζωή;
Τίποτα και κανένας δεν
παίρνει τη χαρά μου και την
ευτυχία μου. Ο Θεός είναι
πάνω απ’ όλους και είναι
αυτός που θα τους κρίνει.

Έχεις κάποιο γούρι;
Έχω αρκετά αλλά ποτέ δεν τα
λέω προς τα έξω.

36

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
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Με απόλυτη επιτυχία ο
Χριστουγεννιάτικος χορός
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ!
Στις 5 Ιανουαρίου διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία
στο «Pavilion», ο Χριστουγεννιάτικος χορός της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
Το παρόν τους έδωσαν μέλη της διοίκησης και των
τεχνικών επιτελείων των ομάδων μας, παλαίμαχοι
ποδοσφαιριστές αλλά και πολλοί γνωστοί φίλοι της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
Την διασκέδαση ανέλαβε ο δημοφιλής και
ΟΜΟΝΟΙΑΤΗΣ τραγουδιστής, Γιώργος Σταματάρης

και το σχήμα του! Συμμετείχε επίσης και η χορευτική
ομάδα «Rebel Dancers», Παγκόσμιοι Πρωταθλητές
2019.
Στο πλαίσιο του χορού ο Σύνδεσμος Φιλάθλων
Λεμεσού παρέδωσε εισφορές στα υπόλοιπα αθλητικά
τμήματα του Σωματείου μας. Οι εισφορές προέκυψαν
από τα έσοδα της τόμπολας που πραγματοποίησε
πρόσφατα στο Οίκημά του, στην παρουσία και
ποδοσφαιριστών της ομάδας μας!
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ΟΜΟΝΟΙΑ eSports
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OMONOIA ESPORTS
Ενίσχυση για ακόμα καλύτερη
παρουσία στο δεύτερο μισό
Η ΟΜΟΝΟΙΑ eSports ανακοινώνει την απόκτηση 7
νέων παικτών με στόχο την ακόμα καλύτερη παρουσία
στο πρωτάθλημα FIFA της VGL.
Οι 7 νέες προσθήκες είναι οι ακόλουθες:
// Χρίστος Λαζάρου:
Αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός μέσος
// Στέλιος Μιχαηλίδης:
Αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος και ως δεξιός
ακραίος μέσος
// Χαράλαμπος Καλιανός:
Αγωνίζεται ως τερματοφύλακας
// Μιχάλης Μιχαηλίδης:
Αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος

// Αλέξανδρος Σπόντας:
Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και αμυντικός χαφ
// Άντυς Χαραλάμπους:
Αγωνίζεται στο δεξί φτερό της επίθεσης
//Γιούβαλ Κόχεν:
Αγωνίζεται ως αμυντικός χαφ και ως κεντρικός μέσος
Τους καλωσορίζουμε όλους στην οικογένεια της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία!
Στόχος της ομάδας μας είναι η ακόμη καλύτερη
παρουσία στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.
Επίσης προσδοκούμε σε πρωταγωνιστική πορεία
στον θεσμό του κυπέλλου όπου η ομάδα μας
βρίσκεται σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση
της διοργάνωσης.

