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Tηλέφωνο: 22 10 48 48
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΥΟ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

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

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Δόξα – ΑΕΚ
ΑΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ
ΕΝΠ – Πάφος FC
ΑΠΟΕΛ – Απόλλωνας
Ανόρθωση – Νέα Σαλαμίνα
Εθνικός – 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

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΚ – Νέα Σαλαμίνα
Ολυμπιακός – ΑΕΛ
ΟΜΟΝΟΙΑ – ΕΝΠ
Πάφος FC – ΑΠΟΕΛ
Απόλλωνας – Δόξα
Εθνικός – Ανόρθωση

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΠΟΕΛ..........................................0-0
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – Δόξα...............................................2-0
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// Νέα Σαλαμίνα – OMONOIA...................0-3

C

14 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΚ...................................................3-2

M

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

Y

η
η

16 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – Πάφος FC................................0-0

CM

17 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – Ανόρθωση............................1-0

MY

η
η

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// Ολυμπιακός – ΟΜΟΝΟΙΑ........................0-2

CY

CMY

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

K

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ: ΟΜΟΝΟΙΑ – Εθνικός

1

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

17

12-3-2

37-10

39

( Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 16:00)

2

ΟΜΟΝΟΙΑ

18

11-5-2

26-10

38

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ

3

ΑΠΟΕΛ

17

10-4-3

31-11

34

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – ENΠ

4

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

17

10-2-5

29-18

32

5

ΑΕΛ

18

7-5-6

21-21

26

6

ΑΕΚ

18

6-7-5

32-25

25

7

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

18

7-3-8

22-29

24

8

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

18

3-8-7

23-29

17

1

ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ (ΑΕΚ)

9

ΠΑΦΟΣ FC

17

4-5-8

14-23

17

2

ΡΑΓΙΟΣ (ΑΝΟΡΘΩΣΗ)

14

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ

ΣΚΟΡΕΡΣ
17

10

EΝΠ

18

3-6-9

23-38

15

3

ΚΙΝΓΚΣΛΕΪ (ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ)

10

11

EΘΝΙΚΟΣ

18

3-5-10

21-38

14

4

ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ (ΟΜΟΝΟΙΑ)

10

12

ΔΟΞΑ

18

1-5-12

10-37

8

5

ΖΕΛΑΓΙΑ (ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ)

8

6

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ
2019-2020

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

Χένινγκ
Μπεργκ

29

40

74

98

Κοστέλ
Παντιλίμον

Φαμπιάνο
Ριμπέιρο

Σάββας
Νικολάου

Χαράλαμπος
Κυριακίδης

3

6

15

17

Κριστιάν
Μανρίκε

Μίχαελ
Λούφτνερ

Τόμας
Χούμποτσαν

Γιαν
Λέσιακς

22

28

30

35

Άνταμ
Λάνγκ

Μάριος
Στυλιανού

Νικόλας
Παναγιώτου

Χάρης
Μαυρίας

8

16

20

21

Βίτορ
Γκόμες

Γιόρντι
Γκόμεθ

Μίκαελ
Ορτέγα

Μαρίνος
Τζιωνής

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

ΜΕΣΟΙ

7
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ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

31

70

76

Ιωάννης
Κούσουλος

Τιάγκο
Φερέιρα

Χαράλαμπος
Χαραλάμπους

7

10

11

Μίκου
Φεντόρ

Νταβίτ
Ακιντόλα

Έρικ
Μποτεάκ

27

75

80

Ματ
Νταρμπισάιαρ

Λοΐζος
Λοΐζου

Ανδρόνικος
Κακουλλής

Ο αποψινός μας αντίπαλος, Εθνικός
Άχνας, προέρχεται από εντός έδρας
ήττα με 0-3 από την Πάφος FC.
Βρίσκεται στην 10η θέση με 14
βαθμούς μετρώντας τρεις νίκες,
πέντε ισοπαλίες και δέκα ήττες σε
18 αγωνιστικές.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ντιν Κλάφουριτς

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΜΕΣΟΙ

1 Μάρτιν Μπογκατίνοβ
12 Πολύκαρπος Αναστάση
86 Κυριάκος Στρατηλάτης

7 Κωνσταντίνος Ηλία
8 Μιγκελίτο
11 Δημήτρης Χαραλάμπους
14 Βίνσεντ Λαμπάν
18 Ιχόρ Γκουντόμπιακ
26 Χριστόφορος Χριστοφή
43 Γιώργος Παπαγεωργίου
Στέπαν Μπάμπιτς

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
3 Ιωάννης Ευσταθίου
5 Κρίστοφερ Γκλομπάρτ
6 Σωτήρης Φοινίρης
13 Ντέιβισον
21 Μπόγιαν Μαρκόσκι
27 Γιώργος Κουσιαππά
75 Πέτρος Ιωάννου

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9 Μάριος Ηλία
23 Γιόβαν Κοστόβσκι
25 Δημήτρης Κυπριανού
35 Ανδρέας Ηλία
97 Ίλια Μαρκόβσκι
99 Ίμπρα Κονέ

www.omonoiawallet.com

√ Τραπεζικός λογαριασμός!
√ Ηλεκτρονικό πορτοφόλι!

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

8
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ΟΜΟΝΟΙΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ 3-0
ΣΕΖΟΝ 2006-2007

Άνετη επικράτηση με 3-0 σε βάρος του σημερινού
μας αντίπαλου, Εθνικού, πέτυχε η ΟΜΟΝΟΙΑ στις
3 Φρεβρουαρίου 2007, στο πλαίσιο της 19ης
αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Γιάννης
Μαντζουράκης, είχε παρατάξει τους: Γιωργαλλίδης,
Καϊάφα, Γεωργίου, Βαϊσχάιμερ, Μγκούνι,
Ζε Ελίας, Βέιγκα, Βακουφτσή, Κονναφή, Θεοδότου
και Μαρσελίνιο. Ως αλλαγή αγωνίστηκαν οι
Ντομπρασίνοβιτς και Τοράο.
Σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο λόγω της
έντονης βροχόπτωσης το πρώτο ημίχρονο ήταν
ισορροπημένο και έληξε χωρίς τέρματα. Στο 50’ μετά
από ατομική ενέργεια του Ζε Ελίας, ο Μαρσελίνιο με
δυνατό σουτ έγραψε το 1-0. Δέκα λεπτά αργότερα
ύστερα από απομάκρυνση του Βέιγκα, ο Βακουφτσής
βρέθηκε απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα
νικώντας τον για το 2-0. Στο 70’ αυτή τη φορά ο
Βακουφτσής έδωσε ασίστ στον Βαϊσχάιμερ που
με διαγώνιο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-0, ένα
αποτέλεσμα το οποίο διατηρούσε ζωντανή την
ΟΜΟΝΟΙΑ στη μάχη για τον τίτλο.
Σαφέστατα υπέρ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι η προϊστορία
όταν αγωνίζεται ως γηπεδούχους απέναντι στον
Εθνικό. Συγκεκριμένα σε σύνολο 32 αναμετρήσεων
οι «πράσινοι» μετρούν 24 νίκες, 4 παιχνίδια έληξαν
ισόπαλα ενώ 4 φορές η ομάδα της Άχνας έφυγε
νικήτρια.

10
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΛΕΠΤΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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

Τιάγκο Φερέιρα.................... 1620’
Γιαν Λέτσιακς....................... 1562’
Άνταμ Λάνγκ.......................... 1530’
Γιόρντι Γκόμεθ..................... 1530’
Χάρης Μαυρίας..................... 1530’
Μίχαελ Λούφτνερ................ 1520’
Ματ Νταρμπισάιαρ............... 1457’
Έρικ Μποτεάκ....................... 1305’
Bίτορ Γκόμες......................... 1188’
Φαμπιάνο Ριμπέιρο............. 990’
Μίκαελ Ορτέγα..................... 918’
Τόμας Χούμποτσαν.............. 516’
Φράνσις Ουζόχο.................. 450’
Ιωάννης Κούσουλος........... 278’
Ανδρόνικος Κακουλλής..... 241’
Μίκου Φεντόρ....................... 155’
Κοστέλ Παντιλιμόν.............. 90’
Χαράλαμπος Κυριακίδης.... 90’
Μαρίνος Τζιωνής................. 20’
Νταβίντ Ακιντόλα................. 6’

ΒΑΣΙΚΟΣ

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

Γιαν Λέτσιακς....................... 18
Τιάγκο Φερέιρα.................... 18
Ματ Νταρμπισάιαρ............... 17
Χάρης Μαυρίας..................... 17
Μίχαελ Λούφτνερ................ 17
Άνταμ Λάνγκ.......................... 17
Γιόρντι Γκόμεθ..................... 17
Έρικ Μποτεάκ....................... 13
Βίτορ Γκόμες......................... 13
Φαμπιάνο Ριμπέιρο............. 11
Μίκαελ Ορτέγα..................... 11
Φράνσις Ουζόχο.................. 5
Τόμας Χούμποτσαν.............. 5
Ιωάννης Κούσουλος........... 3
Κοστέλ Παντιλιμόν.............. 1
Χαράλαμπος Κυριακίδης.... 1
Ανδρόνικος Κακουλλής..... 1
Μίκου Φεντόρ....................... 1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ανδρόνικος Κακουλλής..... 10
Μίκου Φεντόρ....................... 6
Τόμας Χούμποτσαν.............. 5
Μαρίνος Τζιωνής................. 3
Μίκαελ Ορτέγα..................... 3
Ιωάννης Κούσουλος........... 2
Νταβίντ Ακιντόλα................. 1
Έρικ Μποτεάκ....................... 1
Βίτορ Γκόμες......................... 1

Γιαν Λέτσιακς............................. 18
Τιάγκο Φερέιρα.......................... 18
Xάρης Μαυρίας........................... 17
Ματ Νταρμπισάιαρ..................... 17
Μίχαελ Λούφτνερ...................... 17
Άνταμ Λάνγκ................................ 17
Γιόρντι Γκόμεθ........................... 17
Έρικ Μποτεάκ............................. 14
Bίτορ Γκόμες............................... 14
Μίκαελ Ορτέγα........................... 13
Φαμπιάνο Ριμπέιρο................... 11
Ανδρόνικος Κακουλλής........... 11
Tόμας Χούμποτσαν.................... 10
Μίκου Φεντόρ............................. 7
Ιωάννης Κούσουλος................. 6
Φράνσις Ουζόχο........................ 5
Μαρίνος Τζιωνής....................... 3
Κοστέλ Παντιλιμόν.................... 1
Νταβίντ Ακιντόλα....................... 1
Χαράλαμπος Κυριακίδης.......... 1

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

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

ΑΣΣΙΣΤ

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

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

ΓΚΟΛ

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

Ματ Νταρμπισάιαρ..................... 10
Tιάγκο Φερέιρα.......................... 4
Γιόρντι Γκόμεθ........................... 4
Έρικ Μποτεάκ............................. 3
Μίκαελ Ορτέγα........................... 2
Ανδρόνικος Κακουλλής........... 1
Χάρης Μαυρίας........................... 1
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ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΧΝΑΣ

ΧΕΝΙΝΓΚ ΜΠΕΡΓΚ

«Με την ίδια "πείνα" και θέληση όπως
και στα προηγούμενα παιχνίδια μας»
Πώς περιμένετε το παιχνίδι κόντρα στον Εθνικό
Άχνας;
«Στον πρώτο γύρο πραγματοποίησαμε πολύ καλή
εμφάνιση απέναντι τους. Περιμένω το παιχνίδι θα
είναι πιο δύσκολο από αυτό του πρώτου γύρου. Την
περασμένη φορά παίξαμε σε πολύ ψηλό επίπεδο,
έτσι περιμένω τον αντίπαλο να παρουσιαστεί
πιο συμπαγής και δύσκολος. Θα είναι δύσκολο
παιχνίδι σίγουρα.

Ανυπομονούμε για τον αγώνα, παίζουμε στην έδρα
μας, θέλουμε να συνεχίσουμε από εκεί που θέλουμε
να παρουσιαστούμε με την ίδια πείνα και θέληση που
είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια μας».

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΙ,
ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΣΩΣΤΟ
ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αγωνιστήκαμε απέναντι στον Ολυμπιακό το
Σάββατο και σε διάστημα λίγων ημερών απέναντι
στη Δόξα και σήμερα με τον Εθνικό. Με ποια
φιλοσοφία θα προσεγγίσουμε τον σημερινό
αγώνα;
«Με την ίδια που έχουμε σε όλη τη σεζόν. Το
στυλ μας και η φιλοσοφία μας δεν αλλάζουν.
Θέλουμε να δουλεύουμε σκληρά, θέλουμε
να είμαστε συγκεντρωμένοι, να παίξουμε
σωστό και επιθετικό ποδόσφαιρο,
να έχουμε την μπάλα όσο
περισσότερη ώρα γίνεται και
επίσης θέλουμε να παίξουμε
γρήγορο ποδόσφαιρο. Δεν
αλλάζει κάτι, θέλουμε να
συνεχίσουμε και σίγουρα
να συνεχίσουμε την
πρόοδο μας».
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Απέναντι στον Ολυμπιακό είπατε πως δεν
είχαμε την ίδια καλή εμφάνιση όπως στους
προηγούμενους αγώνες μας, αλλά κερδίσαμε. Τι
σημαίνει αυτό για εσάς;
«Είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν θα είμαστε τέλοιοι
σε κάθε παιχνίδια σε μία πολύ μεγάλη σεζόν.
Μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα από ότι
παίξαμε. Μπορούμε να έχουμε περισσότερη ακρίβεια
στις πάσες μας και στη χρονική στιγμή των κινήσεων
μας. Όμως τα δύο γκολ που πετύχαμε ήταν υψηλής
ποιότητας. Οι υπόλοιπες ευκαιρίες που είχαμε ήταν
υψηλής ποιότητας και πίστευω πως είχαμε ακόμη
2-3 μεγάλες ευκαιρίες, μια με τον Γιαν και
σίγουρα ακόμη μια με τον Ματ. Αν δεις αυτήν την
κατάσταση, τότε ναι ήμασταν η καλύτερη ομάδα,

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΔΙΝΕΙ ΩΘΗΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερα
τέρματα και μπορούσαμε με περισσότερη
ακρίβεια να φτιάξουμε ακόμη περισσότερες
ευκαιρίες. Όμως είμαι ικανοποιημένος με τη
νοοτροπία μας, τη συγκέντρωση μας και την
ποιότητα μας. Είχαμε αρκετή ποιότητα για να
κερδίσουμε το παιχνίδι, τα γκολ που πετύχαμε
ήταν πάρα πολύ καλά και για ακόμη μία φορά είχαμε
την υποστήριξη των φιλάθλων μας. Ο τρόπος
που υποστήριξαν την ομάδα ήταν φανταστικός,
αγωνιστήκαμε εκτός έδρας, αλλά νιώθαμε σαν
αγωνιζόμαστε στην έδρα μας. Είναι πολύ σημαντικοί
όταν έχουμε δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια των
παιχνιδιών, όταν σκοράρουμε ώραια τέρματα ή όταν
οι παίκτες πανηγυρίζουν με τον κόσμο, νιώθουν
την ενέργεια του και τη χαρά του. Αυτό είναι πολύ
σημαντικό για εμάς».

13
Ο κόσμος μας θα είναι ξανά στο πλευρό της
ομάδας. Ποιο είναι το μήνυμα σας;
«Οι φίλαθλοι μας είναι φανταστικοί και είναι μεγάλη
βοήθεια για την ομάδα. Δημιουργούν πολύ ωραία
ατμόσφαιρα για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε
το καλύτερο μας επίπεδο. Με αρκετή ανδρεναλίνη,
συγκέντρωση και ενέργεια. Κάθε παίκτης θέλει να
αγωνίζεται σε τέτοιες συνθήκες, οπόταν είναι μεγάλη
ώθηση για τους παίκτες και μεγάλη βοήθεια για την
ομάδα».

WITH

MACRON
YOU ARE A

HERO

C

M

Y
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MY

CY
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K
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ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΥ ΜΕΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΧΝΑΣ

ΒΙΤΟΡ ΓΚΟΜΕΣ

«Να παραμείνουμε σε αυτό
το επίπεδο και να συνεχίσουμε με νίκες»
Ο Βίτορ Γκόμες μίλησε στο Περιοδικό Αγώνα για
το παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας, τα συνεχόμενα
παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελλο, καθώς και
τη δική του απόδοση.

ΔΟΥΛΕΥΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΒΟΗΘΩ ΤΟΥΣ
ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ ΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ
ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ
Πώς περιμένεις το
παιχνίδι κόντρα στον
Εθνικό Άχνας;
«Θα είναι δύσκολο το
παιχνίδι απέναντι στον
Εθνικό, γιατί είναι μία
καλή ομάδα. Τους
κερδίσαμε τον πρώτο
γύρο, αλλά ήταν
δύσκολος αγώνας.
Όμως αγωνιζόμαστε
στην έδρα μας και
θέλουμε να πάρουμε
τους τρεις βαθμούς.

Πώς αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια απέναντι σε
ομάδες που αναμένεται να παίξουν κλειστά στην
άμυνα;
«Είναι λογικό να αγωνίζονται πιο αμυντικά,
γιατί πραγματοποίουμε πολύ καλές εμφανίσεις.
Οι αντίπαλοι μας ξέρουν πως είμαστε δυνατοί
και προσπαθούν να αμυνθούν περισσότερο
από το κανονικό. Αυτό, όμως, είναι καλό για
εμάς γιατί δείχνει ότι μας σέβονται. Και εμείς
πρέπει να δουλέψουμε ακόμη περισσότερο για
να παραμείνουμε σε αυτό το επίπεδο και να
συνεχίσουμε να κερδίζουμε».
Αγωνιστήκαμε απέναντι στον
Ολυμπιακό το Σάββατο και σε διάστημα
λίγων ημερών απέναντι στη Δόξα και
σήμερα με τον Εθνικό. Είναι έτοιμη η
ομάδα για τα συνεχόμενα παιχνίδια;
«Φυσικά! Είμαστε έτοιμοι, δουλεύουμε
πολύ σκληρά κάθε εβδομάδα για να
κερδίζουμε τα παιχνίδια μας και
αυτό θα προσπαθήσουμε
να κάνουμε και απέναντι
στον Εθνικό».
Βρίσκεσαι σταθερά
την ενδεκάδα και
στο γήπεδο υπάρχει
αρκετά καλή χημεία
με τους συμπαίκτες
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σου. Πώς νιώθεις για το γεγονός αυτό;
«Αισθάνομαι πολύ καλά, δουλεύω καθημερινά
για να είμαι ετοιμοπόλεμος, να είμαι όσο το
δυνατό σε καλύτερη κατάσταση για να βοηθώ τους
συμπαίκτες μου και να βοηθώ την ΟΜΟΝΟΙΑ να
κερδίζει παιχνίδια. Αισθάνομαι πολύ καλά».

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΜΑΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΝΕΙ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

17
Ο κόσμος βρίσκεται πάντα δίπλα στην ομάδα και
σας στηρίζει. Ποιο είναι το μήνυμα σου;
«Το μήνυμα μου είναι να βρίσκονται δίπλα μας
στους αγώνες, όπως κάνουν μέχρι τώρα πολύ
καλά. Να μας υποστηρίζουν γιατί χρειαζόμαστε
αυτή τη στήριξη για να κερδίζουμε τους αγώνες και
να προσπαθούν να μας στηρίζουν».

18

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η παρουσία
του κόσμου της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ στα
παιχνίδι με την
Ανόρθωση και τον
Ολυμπιακό.

OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 44

OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 44

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φωτορεπορτάζ από τους
νικηφόρους αγώνες της
ομάδας μας κόντρα σε
Ανόρθωση και Ολυμπιακό.
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Στην ΟΜΟΝΟΙΑ ο
Costel Pantilimon!
Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται ο 33χρονος διεθνής
Ρουμάνος τερματοφύλακας, Costel Pantilimon, με τη
μορφή δανεισμού μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας
αγωνιστικής περιόδου.
Ο Costel Pantilimon αγωνίζεται από το 2011 στην Premier League και στην Championship Αγγλίας. Ήταν για
τρία χρόνια ποδοσφαιριστής της Manchester City, με την
οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και
δύο σούπερ καπ. Ακολούθως φόρεσε τη φανέλα των
Sunderland και Watford, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια
βρίσκεται στο δυναμικό της Nottingham Forest. Είχε
πέρασμα και από την Ισπανία καθώς αγωνίστηκε στην
Deportivo La Coruna. Φόρεσε 27 φορές τη φανέλα της
εθνικής Ρουμανίας.
Ο Ρουμάνος τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο
συνεργασίας με την ομάδα μας και ακολούθως μίλησε
στο OFC TV για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην
καριέρα του.
Ποια είναι τα πρώτα του συναισθήματα μετά
την υπογραφή του συμβολαίου σου με την
ΟΜΟΝΟΙΑ;
«Είμαι
πολύ
χαρούμενος.
Πολύ
χαρούμενος με όλους που το έκαναν αυτό
εφικτό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους
τους ανθρώπους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, είμαι
πολύ χαρούμενος αυτή τη στιγμή».
Ποιος ήταν ο κύριος λόγος που σε
έσπρωξε να δεχθείς την πρόταση της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ;
«Όταν βλέπεις ότι σε θέλουν τόσο πολύ,
αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Αρχικά με τον προπονητή
και μετά με τα υπόλοιπα
άτομα του Συλλόγου.
Έτσι ήταν εύκολο να
αποφασίσω».
Βρισκόμαστε
στη
μέση
της
σεζόν έτσι δεν
υπάρχει αρκετός
χρόνος για να
προσαρμοστείς στο
νέο σου περιβάλλον.
Είσαι έτοιμος να

αγωνιστείς όταν το αποφασίσει ο προπονητής;
«Ναι, είμαι έτοιμος. Ήμασταν σε φουλ σεζόν και εμείς,
έτσι είναι εύκολο να αρχίσω αμέσως. Οπόταν τώρα
εξαρτάται από τους υπόλοιπους».
Η ΟΜΟΝΟΙΑ έχει πάντα μεγάλους στόχους και
αγωνίζεται για τη νίκη σε κάθε παιχνίδι. Πώς
νιώθεις για αυτό;
«Είμαι πολύ χαρούμενος και ελπίζω να
πετύχουμε κάτι. Είναι αυτό που θέλει ο
Σύλλογος και εγώ και οι φίλαθλοι. Οπόταν για
εμένα είναι σημαντικό να είμαι υγιής και να κάνω
το καλύτερο δυνατό στο νέο μου κεφάλαιο».
Οι φίλαθλοι μας είναι πολύ
παθιασμένοι και έχουν μεγάλες
απαιτήσεις από την ομάδα.
Ποιο είναι το μήνυμα σου
προς αυτούς;
«Ανυπομονώ να τους δω
γιατί είναι αυτό που αρέσει.
Μου αρέσει να βλέπω
τους φιλάθλους να είναι
δυνατοί και να είναι δίπλα
στην ομάδα. Αυτό είναι
το πιο σημαντικό πράγμα
και πιστεύω αυτή είναι η
καλύτερη συνταγή για να
κερδίζεις τίτλους».

Στην ΟΜΟΝΟΙΑ ο
David Akintola!
H ομάδα μας προχώρησε στην απόκτηση του 24χρονου
Νιγηριανού ακραίου επιθετικού, David Akintola, με τη
μορφή δανεισμού μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας
αγωνιστικής περιόδου.
Ο Babajide Akintola ανήκει στο δυναμικό της FC Midtjylland και τα τελευταία χρόνια έχει αγωνιστεί ως δανεικός
στις Νορβηγικές ομάδεςRosenborg με την οποία έπαιξε
και στους ομίλους του Europa League, Haugesund και FK
Jerv.
Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της ομάδας
μας ανέφερε:
Ποια είναι τα πρώτα του συναισθήματα μετά την υπογραφή
του συμβολαίου σου με την ΟΜΟΝΟΙΑ;
«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και ανυπομονώ να
ξεκινήσω».
Βρισκόμαστε στη μέση της σεζόν έτσι δεν υπάρχει
αρκετός χρόνος για να προσαρμοστείς στο νέο σου
περιβάλλον. Είσαι έτοιμος να αγωνιστείς όταν το
αποφασίσει ο προπονητής;
«Ναι, ανυπομονώ να αρχίσω προπονήσεις μαζί με τους
συμπαίκτες μου. Είμαι έτοιμος για να αρχίσω να αγωνίζομαι

και να βοηθήσω την ομάδα».
Η ΟΜΟΝΟΙΑ έχει πάντα μεγάλους στόχους και
αγωνίζεται για τη νίκη σε κάθε παιχνίδι. Πώς νιώθεις
για αυτό;
«Μου αρέσει και εμένα να κερδίζω. Ο στόχος μου εδώ
που ήρθα είναι να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει όσα
περισσότερα μπορεί. Πραγματικά ανυπομονώ πολύ να
αρχίσω να κερδίζω παιχνίδια».
Ποιος ήταν ο κύριος λόγος που σε έσπρωξε να δεχθείς
την πρόταση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ;
«Πρόσφατα είχα ακούσει αρκετά για αυτήν την ομάδα.
Γνώριζα τον προπονητή από προηγουμένως γιατί βρισκόταν
και αυτός στη Νορβηγία, έτσι αυτό μου έδωσε περισσότερη
αυτοπεποίθηση για να έρθω εδώ και ανυπομονώ πολύ».
Οι φίλαθλοι μας είναι πολύ παθιασμένοι και έχουν
μεγάλες απαιτήσεις από την ομάδα. Ποιο είναι το μήνυμα
σου προς αυτούς;
«Άκουσα ότι είναι φανταστικοί οι φίλαθλοι μας.
Ανυπομονώ να αρχίσω να αγωνίζομαι μπροστά τους και
να περιμένουν πως θα κυνηγήσουμε όλους τους τίτλους
φέτος και ελπίζω όλα να πάνε καλά».
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ADAM

Lang
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HIGHLIGHTS

Ο διεθνής 27χρονος Ούγγρος κεντρικός αμυντικός έχει να παρουσιάσει
αξιόλογη ποδοσφαιρική καριέρα. Αγωνίστηκε στη Βιντεοτόν την σεζόν
2015-2016, ενώ προηγούμενος ήταν
από τους στυλοβάτες στην κατάκτηση
του πρωταθλήματος Ουγγαρίας από
την Γκιόρ. Το 2016 πήρε μετεγγραφή
στην Ντιζόν και έκανε ντεμπούτο
στο Γαλλικό πρωτάθλημα σε εκτός
έδρας αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν.
Μετά από μια διετία στη Γαλλία και
πολύτιμες εμπειρίες από το Σαμπιονά,
μετακινήθηκε στη Ρουμανία
και την Κλουζ, με την οποία
κατέκτησε το πρωτάθλημα
την περσινή σεζόν.
Σπουδαίο σημείο στην
καριέρα του αποτελούν
οι συνεχείς κλήσεις
στην Εθνική ομάδα
της Ουγγαρίας.
Στις πρώτες του
δηλώσεις ως
ποδοσφαιριστής της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ ανέφερε «Αυτή η
ομάδα έχει ιστορία και είναι μια
από τις μεγαλύτερες ομάδες στην
Κύπρο. Έχει φιλοδοξίες, θέλει να
κερδίζει το πρωτάθλημα και να
αγωνίζεται στην Ευρώπη».

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

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Xρονολογία

Ομάδα

2008–2012
2012–2015
2015–2016
2016–2018
2018
2018–2019
2019–

Βεζμπρέμ
Γκιόρ
Βιντεοτόν
Ντιζόν
Νανσί (δανεισμός)
Κλουζ
ΟΜΟΝΟΙΑ

Συμμετοχές

Γκολ

44
57
23
22
14
18
16

3
1
2
0
0
0
0
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ONLINE ΣΤΟ:
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
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Στην ΟΜΟΝΟΙΑ ο
Μάριος Στυλιανού!
Στην απόκτηση του 26χρονου διεθνούς αμυντικού,
Μάριου Στυλιανού, μέχρι το τέλος της τρέχουσας
αγωνιστικής περιόδου προχώρησε η ομάδα μας.
Ο Μάριος Στυλιανού αναδείχθηκε μέσα από την
Ακαδημία του Απόλλωνα Λεμεσού, στον οποίο
αγωνίστηκε από το 2011 μέχρι το 2019. Τους
τελευταίους μήνες φορούσε τη φανέλα της
Ανόρθωσης. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της
πατρίδας μας.
Μετά την υπογραφή του συμβολαίου μίλησε στο
OFC TV:
Πως νιώθεις που υπέγραψες συμβόλαιο συνεργασία
με την ΟΜΟΝΟΙΑ;
«Σίγουρα είναι μεγάλη τιμή για εμένα, που αποτελώ
μέλος της οικογένειας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Είμαι πολύ
αισιόδοξος και θα δουλέψω σκληρά για να αποδείξω
μέσα στο γήπεδο τι θα κάνω».
Βρισκόμαστε στο μέσο της σεζόν και δεν υπάρχει
αρκετός χρόνος για προσαρμογή. Είσαι έτοιμος να
αγωνιστείς όποτε το κρίνει ο προπονητής;

«Σίγουρα είμαι έτοιμος να αγωνιστώ όταν το κρίνει ο
προπονητής. Μέσα από τις προπονήσεις θα δουλέψω
σκληρά, έτσι ώστε να πάρω την ευκαιρία μου από τον
προπονητή».

DISTRIBUTED BY

www.londoubros.com
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ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
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ΧΟΥΓΚΕΝΧΟΥΙΖΕΝ
ΧΑΝΣ
Ο Αυστριακός προπονητής ήταν ο πρώτος
Ευρωπαίος που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία
της ομάδας μας. Έμεινε στη θέση του για δύο
συναπτές αγωνιστικές περιόδους (1955-1957)
και καθοδήγησε τους ποδοσφαιριστές μας σε 32
παιχνίδια.
Φέρνοντας τεχνογνωσία από την Ευρώπη,
έδωσε έμφαση στην τεχνική και αγωνιστική
προσωπικότητα της ομάδας. Μεγάλος του
αντίπαλος υπήρξε η πολιτική κατάσταση της
εποχής που αποσυντόνιζε το κλίμα στην ομάδα και
έκανε το έργο του αρκετά δύσκολο.
Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στην Ολλανδική
Χίλφερσουμ και την Αυστριακή Ορτ-Μεν, την
οποία προπόνησε για μικρό χρονικό διάστημα.

Στην συνέχεια εντάχθηκε στην σχολή προπονητών
της Βιέννης αποφοιτώντας το 1955, λίγους
μήνες πριν αναλάβει την ΟΜΟΝΟΙΑ. Μετά την
αποχώρησή του από την ομάδα μας, ανέλαβε τον
ΑΠΟΕΛ και στη συνέχεια την ΑΫΜΑ.
Στις πρώτες δυο δηλώσεις ως προπονητής της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Διαπίστωσα
πως οι ποδοσφαιριστές παίζουν γρήγορο και
επιθετικό ποδόσφαιρο δημιουργώντας αρκετές
ευκαιρίες για γκολ. Σπαταλούν όμως δυνάμεις και
τροφοδοτούν συνεχώς τους πλάγιους επιθετικούς,
κάτι που σημαίνει πως αποφεύγεται το κάθετο
παιχνίδι που είναι αποτελεσματικότερο».
Ο Χουγκενχούιζεν γεννήθηκε στην Ολλανδία το
1921.

∆ίκτυο υποαντιπροσώπων και µεταπωλητών των κλιµατιστικών GREE:
MASTERSTAR ΛΕΩ. ΑΘΑΛΑΣΣΗΣ 143, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 22 717273
SPACE AIR ΚΡΗΤΗΣ 11, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 99 593294
SPACEAIR LTD 99 517366
spaceaircondition@gmail.com
G&T KLIMASTAR LTD 99 487396
Klimastar01@gmail.com
MAKRIDES NEOFYTOS 26 962666
neofytosmakrides@gmail.com
K&J DEMOTRONICS LTD 26 321816
demotronics@cytanet.com.cy
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Πλούσιες εμπειρίες από την
επίσκεψη της ASPIRE και ραντεβού
τον Μάιο στο Κατάρ!
Τρία φιλικά παιχνίδια με αντίπαλο τις ομάδες Aspire του
Κατάρ έδωσαν πριν από περίπου δύο εβδομάδες τρεις
από τις Επίλεκτες ομάδες της Ακαδημίας μας.
Συγκεκριμένα, οι ομάδες U13, U14 και U15 μέτρησαν
δυνάμεις απέναντι στη φημισμένη Ακαδημία που
βρέθηκε στην Κύπρο μετά από πρόσκληση της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας
μεταξύ των δύο Ακαδημιών.
Τα «τριφυλλάκια» είχαν απολογισμό μία νίκη, μία
ισοπαλία και μία ήττα. Τα αποτελέσματα, φυσικά, λίγη
σημασία είχαν, μπροστά στις πλούσιες εμπειρίες που
κέρδισαν οι ποδοσφαιριστές μας μέσω των τριών
φιλικών αγώνων.
Η Ακαδημία Aspire επέστρεψε στο Κατάρ πλήρως

ικανοποιημένη από τον επαγγελματισμό και τη φιλοξενία
που έτυχε από την Ακαδημία μας. Η ΟΜΟΝΟΙΑ δέχθηκε
ανάλογη πρόσκληση για να συμμετάσχει σε διεθνές
τουρνουά στο Κατάρ, την αποδέχθηκε με μεγάλη χαρά
και οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον
ερχόμενο Μάιο!
Η συνεργασία των δύο Ακαδημιών ενισχύει τον
επαγγελματισμό και την προοπτική της Ακαδημίας μας
και αποφέρει ευεργετικά αποτελέσματα και για τις δύο
πλευρές.
Η Ακαδημία Aspire έχεις στις τάξεις της νεαρούς
ποδοσφαιριστές κυρίως από την ήπειρο της Ασίας και
εποπτεύεται από το Υπουργείο Αθλητισμού του Κατάρ.
Στόχος της είναι αυτοί οι παίκτες να στελεχώσουν στο
μέλλον την εθνική ομάδα της χώρας.
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on the spot!
Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό
σου χρόνο;
Καφέ με φίλους ή σπίτι στο καναπέ και
Netflix.

Ποια είναι η φιλοσοφία σου για την
ζωή;
Πάντα προσπαθώ για το καλύτερο και πάντα
βλέπω μπροστά.

Έχεις παρατσούκλι;
Κάποιοι όπως ο Ορτέγα, με φωνάζουν
Κάκου. Επίσης στη Εθνική με φωνάζουν
Λου-Κάκου.		

Τι είδους μουσική παίζει συνήθως στο
αυτοκίνητό σου;
RnB, Hip Hop, Ελληνικά. Γενικά ακούω απ’
όλα.

Σε ποια πόλη ονειρεύεσαι να ζήσεις;
Λονδίνο.

Μαγειρεύεις; Αν ναι τότε ποια είναι η
σπεσιαλιτέ σου;
Δεν το κατέχω καθόλου με την κουζίνα!

Τι σε φοβίζει περισσότερο;
Να μην έχω ανθρώπους που με αγαπούν και
νοιάζονται για εμένα στη ζωή μου.
Ένα θετικό
χαρακτηριστικό σου;
Πάντα είμαι
χαμογελαστός.

Ποιο είναι το ποδοσφαιρικό σου
είδωλο;
Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς.
Έχεις κάποιο γούρι;
Ο βαφτιστικός μου σταυρός.
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Παρέδωσε τις εισφορές στο Σωματείο
ο ΣΥ.ΦΙ. Λεμεσού!
Παρέδωσε τις εισφορές στο Σωματείο μας ο
Σύνδεσμος Φιλάθλων Λεμεσού, από τα έσοδα της
τόμπολας που πραγματοποίησε στο Οίκημά του
στις 18 Δεκεμβρίου 2019!
Η παράδοση των εισφορών έγινε στο πλαίσιο του
Χριστουγεννιάτικου χορού της ΟΜΟΝΟΙΑΣ που
πραγματοποιήθηκε στο “Pavilion”, στη Λευκωσία.
Αξίζουν συγχαρητήρια στον ΣΥ.ΦΙ. Λεμεσού
για την αξιέπαινη πράξη του, η οποία αποτελεί
συνέχεια των ενεργειών που διαχρονικά κάνει με
στόχο την ενίσχυση του Σωματείου μας!
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Θετική πορεία στην πρώτη χρονιά
παρουσίας του τμήματος!
Επιτυχημένη μπορεί να χαρακτηριστεί η σεζόν για το
τμήμα eSports της ομάδας μας καθώς στην πρώτη χρονιά
παρουσίας του στο πρωτάθλημα της VGL κατάφερε
να εξασφαλίσει Ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ιδιαίτερα μετά
την ενίσχυση Ιανουαρίου η ομάδα παρουσιάστηκε
πολύ βελτιωμένη και άφησε υποσχέσεις για καλύτερη
παρουσία στη νέα σεζόν, η οποία ξεκινά μέσα στον
Φεβρουάριο.
Το «τριφύλλι» με δέκα νίκες, έξι ισοπαλίες, δέκα ήττες,
35 γκολ υπέρ και 24 κατά, μάζεψε 36 βαθμούς και
τερμάτισε στην πρώτη οκτάδα που στέλνει ομάδες στις

Ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Για το θεσμό του κυπέλλου, στον όμιλο που συμμετείχε
με άλλες έξι ομάδες τερμάτισε στην 5η θέση.
Ανταγωνιστική παρουσία είχε και στο VPL EURO PROLEAGUE (στο οποίο εξασφάλισε συμμετοχή μέσω του
πρωταθλήματος για του χρόνου) καθώς σε όμιλο με
τέσσερις ομάδες έχασε τη 2η προνομιούχα θέση και την
πρόκριση στην ισοβαθμία.
Το νεοσύστατο τμήμα της ομάδας μας κράτα τα θετικά
από τη φετινή παρουσία και έχει θέσει ακόμα πιο
ψηλούς στόχους για το μέλλον.

