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21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΟΜΟΝΟΙΑ – ENΠ
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΠΟΕΛ  – ΟΜΟΝΟΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 20 13-4-3 41-14 43

2 ΟΜΟΝΟΙΑ 20 11-6-3 28-13 39

3 ΑΠΟΕΛ 20 11-5-4 35-13 38

4 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 20 10-2-8 32-26 32

5 ΑΕK 20 8-5-7 34-25 31

6 ΑΕΛ 20 7-6-7 22-24 27

7 ΠΑΦΟΣ FC 20 6-6-8 20-26 24

8 NEA ΣΑΛΑΜΙΝΑ 20 7-3-10 24-33 24

9 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 20 5-8-7 26-30 23

10 EΝΠ 20 4-7-9 25-39 19

11 EΘΝΙΚΟΣ 20 4-5-11 23-40 17

12 ΔΟΞΑ 20 2-5-13 11-38 11

ΕΠΟΜΕΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΚΟΡΕΡΣ
1 ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ (ΑΕΚ) 18

2 ΡΑΓΙΟΣ (ΑΝΟΡΘΩΣΗ) 14

3 ΚΙΝΓΚΣΛΕΪ (ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ) 12

4 ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ (ΟΜΟΝΟΙΑ) 11

5 ΖΕΛΑΓΙΑ (ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ) 8

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΠ – Ολυμπιακός
ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ
Δόξα – Πάφος FC
Νέα Σαλαμίνα – Απόλλωνας
Ανόρθωση – ΑΕΚ
ΑΕΛ – Εθνικός 
*Ακολουθούν τα playoffs

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
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – Δόξα ..............................................2-0
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// Νέα Σαλαμίνα – OMONOIA ..................0-3
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΚ ..................................................3-2
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// Απόλλωνας – ΟΜΟΝΟΙΑ .........................2-1
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – Πάφος FC ...............................0-0
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – Ανόρθωση ...........................1-0
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// Ολυμπιακός – ΟΜΟΝΟΙΑ .......................0-2
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚ ////// ΟΜΟΝΟΙΑ – Εθνικός .........................................1-2 

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ////// ΑΕΛ  – ΟΜΟΝΟΙΑ ................................................1-1
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Κοστέλ
Παντιλίμον

29

Νταβίτ
Ακιντόλα

10

Μάριος
Στυλιανού

6

ΟΜΟΝΟΙΑ

www.omonoiawallet.com

√ Τραπεζικός λογαριασμός!
√ Ηλεκτρονικό πορτοφόλι!

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

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ2019-2020

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Φαμπιάνο
Ριμπέιρο

40
Χαράλαμπος 
Κυριακίδης

98

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

28

Ιωάννης 
Κούσουλος

31

Νικόλας 
Παναγιώτου

30
Χάρης 
Μαυρίας

35

ΜΕΣΟΙ

Βίτορ 
Γκόμες

8
Γιόρντι 
Γκόμεθ

16
Μίκαελ 
Ορτέγα

20
Μαρίνος 
Τζιωνής

21

Τιάγκο 
Φερέιρα

70
Χαράλαμπος 
Χαραλάμπους

76

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Μίκου
Φεντόρ

7
Έρικ
Μποτεάκ

11

Ματ 
Νταρμπισάιαρ 

27
Λοΐζος
Λοΐζου

75
Ανδρόνικος 
Κακουλλής 

80

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Χένινγκ
Μπεργκ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Η σημερινή μας αντίπαλος, ΕΝΠ, 
προέρχεται από εντός έδρας ισοπαλία 
απέναντι στην Πάφος FC με σκορ 
1-1. Η ομάδα του Παραλιμνίου με 
τέσσερεις νίκες, επτά ισοπαλίες 
και εννέα ήττες στα πρώτο είκοσι 
ματς, βρίσκεται στην 10η θέση με 19 
βαθμούς. 

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1 Μπόρις Κλέιμαν
29 Κωνσταντίνος Πέτρου

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
5 Δημήτρης Μουλαζίμης
10 Αγγελής Αγγελή
18 Ντιέγκο Μπαρμπόζα
19 Χοβχάνες Χαμπαρτζουμιάν
28 Βασίλης Βαλλιάνος
33 Γκρέγκορ Μπαλαζίτς
45 Ανδρέας Κυριάκου
99 Κωνσταντίνος Κυριάκου

ΜΕΣΟΙ
6 Ορλίν Σταρόκιν
8 Αντώνης Κουμής
14 Λοΐζος Κοσμάς 
21 Καλ Ροντρίγκεζ
22 Ντανίλο Σπόλιαριτς
23 Ερνέστ Αγίρι
24 Σίτο Ριέρα
67 Ιράκλι Μαϊσουράντζε
Μάριος Πιερέττης
Μαγκατέ Σαρ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
7 Νίκο Βαρέλα
11 Δημήτρης Θεοδώρου
12 Κρίστης Ανδρέου
15 Τσιγκοζίε Ουντόζι
20 Ονησίφορος Ρουσιάς
25 Θεόδωρος Κολοκούδιας
34 Γιώργος Νικολάου
90 Μπεράτ Σαντίκ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Τσεντομίρ Γιανέφσκι

Κριστιάν 
Μανρίκε

3
Μίχαελ 
Λούφτνερ

6
Τόμας 
Χούμποτσαν

15

Άνταμ
Λάνγκ

22

Γιαν
Λέσιακς 

17

Σάββας 
Νικολάου

74
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ΟΜΟΝΟΙΑ – ΕΝΠ 7-1
ΣΕΖΟΝ 2008-2009

«FLASHBACK»

Νίκη με εμφαντικό τρόπο απέναντι στην σημερινή 
μας αντίπαλο, ΕΝΠ, πέτυχε η ΟΜΟΝΟΙΑ στις 22 
Δεκεμβρίου 2008 για την 14η αγωνιστική της 
αγωνιστικής περιόδου 2008-2009. Οι «πράσινοι» με 
τον Νεντίμ Τούτιτς στον πάγκο, είχαν κερδίζει στο ΓΣΠ 
τους «βυσσινί» με το επιβλητικό 7-1!

H ομάδα μας ξεκίνησε τον αγώνα με τους 
Γιωργαλλίδη, Αλαμπί, Βέντζελ, Πλετς, Νιτκουμάνα 
Κασέκε, Καϊάφα, Ντούρο, Αλωνεύτη, Οκκά και Καφού. 
Ως αλλαγή στον αγώνα πέρασαν οι Ζλόγκαρ, Χριστοφή 
και Αγκίρε.

Μόλις στο 5’ ο Αλαμπί επωφελήθηκε από ασταθή 
απόκρουση του τερματοφύλακα κάνοντας με προβολή 
το 1-0. Στο 18’ έπειτα ο προσπάθεια του Ντούρο, ο 
Καϊάφας με γυριστό σουτ έγραψε το 2-0. Στο 21’ ήταν 
σειρά του Καφού να σκοράρει με κοντινό πλασέ για 
το 3-0. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 30’ με τον 
Γούμενο σε 3-1 το οποίο ήταν και σκορ ημιχρόνου. 
Το «τριφύλλι» συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και στο 
δεύτερο μέρος. Αρχικά στο 48’ ο Καράς με αυτογκόλ 
ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-1 ενώ στο 70’ με 
ψηλοκρεμαστό σουτ ο Ντούρο χρήστηκε σκόρερ για 
το 5-1. Πέντε λεπτά πριν το τέλος ο Αλωνεύτης με 
πέναλτι έκανε το 6-1 και το τελικό 7-1 διαμόρφωσε 
στο 88’ με ωραίο σουτ ο Χριστοφή. 

Υπέρ της έχει την προϊστορία η ΟΜΟΝΟΙΑ στους 
αγώνες απέναντι στην ΕΝΠ, που διεξάγονται στο 
ΓΣΠ. Τα τελευταία 16 χρόνια σε σύνολο 13 αγώνων 
η ομάδα μας έχει απολογισμό επτά νίκες, τρεις ήττες 
ενώ τέσσερα παιχνίδια εξήλθαν ισόπαλα. Στο διάστημα 
αυτό οι «πράσινοι» σκόραραν 24 φορές και δέχθηκαν 
μόλις οκτώ τέρματα. 
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ΓΚΟΛ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Ματ Νταρμπισάιαρ .................... 11 
Tιάγκο Φερέιρα ......................... 4
Γιόρντι Γκόμεθ .......................... 4
Έρικ Μποτεάκ............................. 4
Μίκαελ Ορτέγα .......................... 2
Ανδρόνικος Κακουλλής .......... 1
Χάρης Μαυρίας .......................... 1

ΑΣΣΙΣΤ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Τιάγκο Φερέιρα ......................... 5
Γιόρντι Γκόμεθ .......................... 5
Έρικ Μποτεάκ............................. 3
Γιαν Λέτσιακς ............................ 2
Χάρης Μαυρίας .......................... 1
Bίτορ Γκόμες .............................. 1
Ματ Νταρμπισάιαρ .................... 1
Άνταμ Λανγκ ............................... 1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΛΕΠΤΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Τιάγκο Φερέιρα ...................  1785’
Γιαν Λέτσιακς ......................  1742’
Άνταμ Λάνγκ .........................  1710’
Χάρης Μαυρίας ....................  1710’
Μίχαελ Λούφτνερ ...............  1700’
Ματ Νταρμπισάιαρ ..............  1637’
Γιόρντι Γκόμεθ ....................  1545’
Έρικ Μποτεάκ.......................  1485’
Bίτορ Γκόμες ........................  1368’
Φαμπιάνο Ριμπέιρο ............  990’
Μίκαελ Ορτέγα ....................  982’
Τόμας Χούμποτσαν .............  516’
Φράνσις Ουζόχο .................  450’
Ιωάννης Κούσουλος ..........  368’
Κοστέλ Παντιλιμόν .............  270’
Ανδρόνικος Κακουλλής ....  241’
Μίκου Φεντόρ ......................  170’
Νταβίντ Ακιντόλα ................  160’
Μαρίνος Τζιωνής ................  95’
Χαράλαμπος Κυριακίδης ...  90’

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
//////////////////////////////////
Γιαν Λέτσιακς ............................ 20
Τιάγκο Φερέιρα ......................... 20
Xάρης Μαυρίας .......................... 19
Ματ Νταρμπισάιαρ .................... 19
Μίχαελ Λούφτνερ ..................... 19
Άνταμ Λάνγκ ............................... 19
Γιόρντι Γκόμεθ .......................... 18
Έρικ Μποτεάκ............................. 16
Bίτορ Γκόμες .............................. 16
Μίκαελ Ορτέγα .......................... 14
Φαμπιάνο Ριμπέιρο .................. 11
Ανδρόνικος Κακουλλής .......... 11
Tόμας Χούμποτσαν ................... 10
Μίκου Φεντόρ ............................ 8
Ιωάννης Κούσουλος ................ 7
Φράνσις Ουζόχο ....................... 5
Μαρίνος Τζιωνής ...................... 4
Κοστέλ Παντιλιμόν ................... 3
Νταβίντ Ακιντόλα ...................... 3
Χαράλαμπος Κυριακίδης ......... 1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Ανδρόνικος Κακουλλής ....  10
Μίκου Φεντόρ ......................  7
Τόμας Χούμποτσαν .............  5
Μαρίνος Τζιωνής ................  4
Μίκαελ Ορτέγα ....................  3
Ιωάννης Κούσουλος ..........  2
Νταβίντ Ακιντόλα ................  2
Έρικ Μποτεάκ.......................  1
Βίτορ Γκόμες ........................  1

ΒΑΣΙΚΟΣ
////////////////////////////////
Γιαν Λέτσιακς ......................  20
Τιάγκο Φερέιρα ...................  20
Ματ Νταρμπισάιαρ ..............  19
Χάρης Μαυρίας ....................  19
Μίχαελ Λούφτνερ ...............  19
Άνταμ Λάνγκ .........................  19
Γιόρντι Γκόμεθ ....................  18
Έρικ Μποτεάκ.......................  15
Βίτορ Γκόμες ........................  15
Μίκαελ Ορτέγα ....................  12
Φαμπιάνο Ριμπέιρο ............  11
Φράνσις Ουζόχο .................  5
Τόμας Χούμποτσαν .............  5
Ιωάννης Κούσουλος ..........  4
Κοστέλ Παντιλιμόν .............  3
Νταβίντ Ακιντόλα ................  1
Χαράλαμπος Κυριακίδης ...  1
Ανδρόνικος Κακουλλής ....  1
Μίκου Φεντόρ ......................  1
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ΧΕΝΙΝΓΚ ΜΠΕΡΓΚ
«Θέλουμε να κερδίζουμε 
όλους τους αγώνες»

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΧΝΑΣ

Δύο μέρες μετά το παιχνίδι με τη Δόξα έχουμε το 
παιχνίδι ενάντια στο Παραλίμνι, αυτό το γεγονός 
καθιστά την εβδομάδα δύσκολη για την ομάδα 
μας;
«Είναι λίγο πιο γεμάτη απ’ ότι είναι κανονικά. 
Δεν είχαμε πολύ χρόνο να ξεκουραστούμε στο 
ενδιάμεσο. Παίξαμε με την ΑΕΛ την Κυριακή, 
αμέσως μετά την Τετάρτη και έχουμε και το Σάββατο 

παιχνίδι έτσι έχουμε 
τρία παιχνίδια 

σε μια 

βδομάδα. Είναι εντάξει καθώς έχουμε καλό ρόστερ, 
πολλούς καλούς παίκτες. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες 
αλλαγές στην ομάδα και πιστεύω πως είμαστε 
έτοιμοι γι’ αυτό».

Ποια πράγματα κρατάς και ποια πράγματα πρέπει 
να βελτιώσουμε από το παιχνίδι με την ΑΕΛ;
«Θεωρώ πως στη γενική εικόνα ήταν μια συμπαγής 
εμφάνιση. Αμυντικά ήμασταν πολύ καλοί, δεν 
δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες σε εμάς σε 
ολόκληρο το παιχνίδι. Το γκολ που πέτυχαν 
ίσως να ήταν οφσάιτ, ίσως να μην ήταν και έτσι 
ήμασταν άτυχοι με αυτή την απόφαση. Επιθετικά 
πετύχαμε ένα πολύ ωραίο γκολ, είχαμε μερικές 
μεγάλες ευκαιρίες όμως είμαι ευχαριστημένος 
με την διάθεση των παικτών, το πώς δούλεψαν, 
την προσπάθειά τους. Έδωσαν ότι είχαν για 
να κερδίσουν τον αγώνα. Δεν κερδίσαμε τον 
αγώνα αλλά η ισοπαλία εκεί δεν είναι και το 
χειρότερο αποτέλεσμα στον κόσμο. Θεωρώ πως 
τώρα οι απαιτήσεις από την ομάδα μας είναι 
υψηλότερες λόγω των καλών μας εμφανίσεων 

και αποτελεσμάτων αυτή τη σεζόν. Ξέρω πού 
ήταν η ομάδα στο ξεκίνημα τον Ιούλη και ξέρω 
πού είμαστε τώρα. Είναι μια μεγάλη πρόοδος, 

καλή ανάπτυξη και αν μου λέγατε πριν την έναρξη 
της σεζόν πως τον Φεβρουάριο θα είμαστε σε 

αυτή τη θέση αυτό τον χρόνο, πιστεύω πως όλοι 
θα ήταν πολύ χαρούμενοι. Πρέπει να πω πως οι 
ποδοσφαιριστές δουλεύουν πολύ σκληρά, κάνουν 
ότι μπορούν για την ομάδα έτσι ώστε ο Σύλλογος 
να είναι όσο πιο πετυχημένος μπορεί. Δεν περίμενα 
να κερδίζουμε όλους τους αγώνες και σίγουρα πριν 
να βγούμε έξω στον αγωνιστικό χώρο, θέλουμε 
να κερδίζουμε όλους τους αγώνες. Αυτό είναι 
δύσκολο.  

Δύο παιχνίδια χωρίς νίκη. Πώς πρέπει να 
διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση;
«Είναι περίπου αυτά που είπα. Πρέπει να δούμε τι 
σεζόν είχαμε ως τώρα, από πού ερχόμαστε, πού 
είμαστε τώρα και πού θέλουμε να πάμε στο 
μέλλον. Θεωρώ πως είναι μια καλή πρόοδος. 
Πιστεύω πως έχουμε μια καλή βάση τώρα 
και όταν οι απαιτήσεις ανεβαίνουν θεωρώ 
πως είναι καλό δείγμα αυτό που η ομάδα 
δείχνει στο γήπεδο. Έχουμε την ικανότητα 
και τις προϋποθέσεις να είμαστε μια πολύ 
καλή ομάδα. Χρειάζεται απλά να συνεχίσουμε 
τη δουλειά, να προετοιμάζουμε τους εαυτούς 
μας, να έχουμε πίστη στην δυνατότητές μας 
και να κάνουμε ότι μπορούμε για να παίζουμε 
το καλύτερο που μπορούμε. Μετά φυσικά θα 
κερδίζουμε και τους αγώνες»

Οι οπαδοί μας υποστήριξαν και πάλι την ομάδα 
την Κυριακή. Ποιο είναι το μήνυμά σου σε 
αυτούς;
«Θέλω απλά να τους πως να συνεχίσουν να μας 
υποστηρίζουν όπως συνήθως. Είναι ένα μεγάλο 
κομμάτι αυτού του Συλλόγου. Είμαι σίγουρος 
πως μοιράζονται το ίδιο πάθος με τους παίκτες 
στο γεγονός πως θέλουν να κερδίζουν όλα τα 

παιχνίδια που παίζουμε και αυτό είναι φυσιολογικό. 
Γνωρίζουμε πως είναι δύσκολο να κερδίζουμε 
κάθε αγώνα αλλά ελπίζω πως βλέπουν ότι οι 
ποδοσφαιριστές προσπαθούν. Οι παίκτες υποφέρουν 
για να κάνουν ότι μπορούν ώστε να κερδίζει η 
ομάδα. Επίσης πιστεύω πως οι οπαδοί όταν βλέπουν 
τη θέση που είμαστε στο πρωτάθλημα και την 
συγκρίνουν με τα τελευταία τρία, τέσσερα, πέντε, 
έξι χρόνια θα δουν πως είναι μια πολύ διαφορετική 
ΟΜΟΝΟΙΑ. Είμαι σίγουρος πως είναι χαρούμενοι 
που είμαστε σε αυτή τη θέση και θα παίζουμε για 
αυτούς μέχρι το τέλος της σεζόν».ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΝΑΜΕ 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MACRON
YOU ARE A

WITH

HERO



OMONOIA  | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 45OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 45 1716

Ο Έρικ Μποτεάκ μίλησε στο Περιοδικό Αγώνα 
για το παιχνίδι με την ΕΝΠ, είπε τη γνώμη του για 
το πώς θα επανέλθει η ομάδα στις επιτυχίες και 
επισήμανε την συμβολή του κόσμου σε αυτή την 
προσπάθεια. 

Πώς περιμένεις το παιχνίδι 
ενάντια στο Παραλίμνι;
«Θα είναι ένα παιχνίδι όπως 
κάθε εβδομάδα. Παίζουμε στην 
έδρα μας απέναντι σε μια καλή 
ομάδα, αλλά μπροστά από τον 
κόσμο μας πρέπει να κερδίσουμε 
αυτό το παιχνίδι. Χάσαμε 
μερικούς βαθμούς 
στους τελευταίους 
δύο αγώνες και 
αν θέλουμε να 
παραμείνουμε σε 
καλή θέση πρέπει 
να κερδίσουμε 
αυτό τον 
αγώνα». 

Χάνουμε κάποιους βαθμούς απέναντι σε τέτοιου 
είδους αντιπάλους στο σπίτι μας. Τι πρέπει να 
κάνουμε καλύτερα για να κερδίσουμε αυτή τη 
φορά;
«Χρειάζεται απλά να σκοράρουμε περισσότερα γκολ 
γιατί σε ολόκληρο τον αγώνα δημιουργούμε πολλές 
προϋποθέσεις αλλά δεν σκοράρουμε πολύ. Πρέπει 
να επιστρέψουμε πίσω σε αυτό (στο σκοράρισμα) 
διότι για να κερδίσουμε ένα παιχνίδι πρέπει να 

σκοράρουμε περισσότερα γκολ».

Δύο παιχνίδια χωρίς νίκη. Πόσο 
σημαντικό είναι για την ομάδα να 
επιστρέψει στις νίκες;
«Χρειάζεται να βρούμε πίσω την 
νοοτροπία μας γιατί έχουμε πολύ 
καλή νοοτροπία σε αυτή την ομάδα, 

όπως λέει και το επιτελείο. Πρέπει 
να βρούμε πίσω αυτή τη νοοτροπία 

γιατί φυσιολογικά στο 
σπίτι μας κανένας 

δεν μπορεί να μας 
κερδίσει και αν 
παίξουμε σε 
ψηλό επίπεδο 
μπορούμε να 

κερδίσουμε 
τον 
καθένα». 

ΕΡΙΚ ΜΠΟΤΕΑΚ
«Πρέπει να σκοράρουμε
περισσότερο για να κερδίζουμε»

Ο ΓΑΛΛΟΣ ΑΚΡΑΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΜΙΛΗΣΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΠ

Η ομάδα έχει δείξει πολλά καλά στοιχεία αυτή 
τη σεζόν. Πιστεύεις ότι είναι θέμα χρόνου να 
επιστρέψουμε σε αυτά και ίσως ακόμα καλύτερα 
επίπεδο απόδοσης;
«Έχουμε καλή ομάδα. Σήμερα για εμένα η 
ΟΜΟΝΟΙΑ είναι η καλύτερη ομάδα στην Κύπρο. 
Όταν βλέπεις τα παιχνίδια από την τηλεόραση ή 
από το γήπεδο, αποδίδουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο 
και όλοι είναι χαρούμενοι όταν μας βλέπουν έτσι. 
Τώρα πρέπει να βελτιωθούμε και κάθε μέρα να 
δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση. Χρειάζεται να 

τελειώσουμε τη σεζόν σκληρά και να συνεχίσουμε 
να παλεύουμε».

Φαίνεται πως έχει μια πολύ καλή σχέση με τους 
οπαδούς μας. Ποιο είναι το μήνυμά σου σε αυτούς;
«Να συνεχίσουν να μας υποστηρίζουν, τους 
χρειαζόμαστε. Όταν παίζουμε εκτός έδρας είναι 
φοβερό γιατί ακούμε μόνο τους δικούς μας οπαδούς. 
Είναι τρελοί και αυτό είναι πολύ σημαντικό για 
εμάς. Τώρα εμείς θα παλέψουμε μέχρι το τέλος του 
πρωταθλήματος σίγουρα και τους χρειαζόμαστε».

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ

ΘΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
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Οι δικές σας υπέροχες 
φωτογραφίες από τα παιχνίδια με 
τον Εθνικό Άχνας και την ΑΕΛ. Στιγμές 
από την έλευση σας στο γήπεδο, 
από την εξέδρα πριν την έναρξη του 
αγώνα και κατά τη διάρκειά του. Τα 
έχουμε αναρτήσει όλα στο story του 
λογαριασμού μας στο instagram 
(@OMONOIAfootball).

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Φωτορεπορτάζ από 
τους αγώνες κόντρα σε 
Εθνικό και ΑΕΛ.
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Αυτά τα χαμόγελα 
ήταν για εμάς ο κόσμος όλος!
Ήταν μια μέρα που θα μείνει για πάντα χαραγμένη 
στη μνήμη μας. Το χαμόγελο των προσφύγων 
συνανθρώπων μας που φιλοξενήσαμε στο παιχνίδι 
με την Ανόρθωση (26/01/2020) ήταν για εμάς ο 
κόσμος όλος! 

Είχαμε τη χαρά και τιμή να περάσουμε λίγες ώρες 
με πρόσφυγες που διαμένουν προσωρινά στο 
Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς 
Προστασίας στην Κοφίνου. Συνόδευσαν τους 
ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων κατά την είσοδό 
τους στο γήπεδο για την έναρξη του αγώνα και 
ακολούθως παρακολούθησαν την αναμέτρηση από 
Θεωρείο του σταδίου. 

Άνθρωποι που η μοίρα τους έφερε να βιώσουν 
δυσάρεστες καταστάσεις, ταλαιπωρημένοι, 
πονεμένοι και πικραμένοι και παιδάκια που αντί για 
ανέμελο χρόνο έζησαν κόλαση. Αυτό που αναζητούν 
και ονειρεύονται είναι ένα καλύτερο αύριο. Μέσω 
της ενέργειάς μας αυτής θέλαμε να τους στείλουμε 
το μήνυμα πως κατανοούμε τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν, τους συμπαραστεκόμαστε και 
εμπράκτως τους δείχνουμε ότι είναι καλοδεχούμενοι 
στην Κυπριακή κοινωνία.

Είμαστε βέβαιοι πως ο χρόνος που πέρασαν στο 
γήπεδο τους γέμισε με ακόμη μεγαλύτερη θέληση, 
κουράγιο, δύναμη και πίστη, για να συνεχίσουν τον 
καθημερινό δύσκολο αγώνα τους για μια ζωή όπως 
την ονειρεύονται!

Επιπλέον, σε συνεννόηση με το Kofinou We Care 
συλλέξαμε παπούτσια για τις ανάγκες προσφύγων 
συνανθρώπων μας που προσωρινά διαμένουν στην 
Κοκκινοτριμιθιά. Επί της ευκαιρίας ευχαριστούμε 
θερμά τον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για τη μεγάλη 
ανταπόκριση!

Όλες οι διευθετήσεις για τη φιλοξενία έγιναν σε 
συνεννόηση με την Υπηρεσία Ασύλου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, με τους εθελοντές από «Το Σχολείο 
της Κυριακής» και τους εθελοντές του «Kofinou We 
Care». Τους ευχαριστούμε θερμά όλους.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Xρονολογία Ομάδα Συμμετοχές Γκολ 
2004–2010 Valencia 2 0
2004–2005         Aλκογιάνο(δανεισμός) 21 5
2005–2006 Σαλαμάνγκα (δανεισμός) 36 18
2006 Μούρθια (δανεισμός) 8 0
2007 Βαλένθια B 15 1
2007–2008 Ταραγόνα (δανεισμός) 29 2
2008–2009 Σαλαμάνγκα (δανεισμός) 37 15
2010–2013 Χετάφε 92 26
2012–2013 Σέλτικ (δανεισμός) 11  2
2013–2014 Αλ-Γκαράφα 25 6
2015–2017 Ράγιο Βαγιεκάνο 43 13
2017–2019 Μπενγκαλούρου 32 20
2019– OΜΟΝΟΙΑ 8 0

HIGHLIGHTS
Ποδοσφαιριστής με μεγάλη καριέρα που κρατά από το 2004. Ξεχωρίζει η παρουσία 
του στην Βαλενθία, ομάδα από την οποία ξεκίνησε να παίζει επαγγελματικά 
ποδόσφαιρο. Στις «νυχτερίδες» έμεινε για έξι χρόνια 
ζώντας με τον καλύτερο τρόπο την εμπειρία της 
La Liga. Πιο παραγωγικό του πέρασμα ήταν αυτό 
στην Χετάφε (2010-2013) ξανά σε επίπεδο 
πρώτης κατηγορίας Ισπανίας, όπου σε 92 
συμμετοχές βρήκε 26 φορές δίκτυα. Το 2012 
αγωνίστηκε ως δανεικός στην Σέλτικ με την 
οποία πανηγύρισε τα πρώτα τρόπαια της καριέρας 
τους, κατακτώντας το νταμπλ. Τον τρίτο και πιο 
πρόσφατο τίτλο, τον πανηγύρισε πέρσι με 
τη Μπενγκαλούρου ως πρωταθλητής 
Ινδίας. «Είμαι πολύ χαρούμενος 
που εντάχθηκα σε ένα τόσο 
μεγάλο σύλλογο. Είμαι πολύ 
ενθουσιασμένος που θα 
είμαι μέρος αυτής της 
ομάδας. Είναι ένας 
σύλλογος που σου 
δίνει την δυνατότητα 
να παλέψεις για 
το πρωτάθλημα και κάθε παίκτης 
πρέπει να δίνει τα πάντα για να το 
πετύχουμε αυτό» ανέφερε μεταξύ 
άλλων στις πρώτες του δηλώσεις ως 
ποδοσφαιριστής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

#WellnessUnlocked

Η καθηµερινή σου, 
βιταµινούχα συνήθεια 
για υγεία και ευεξία

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ONLINE ΣΤΟ:

MIKU
Fedor

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 
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Από τη Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου, διατίθεται 
το Πακέτο Εισιτηρίων για τη δεύτερη φάση του 
πρωταθλήματος 2019-20 (Play-Off)! 
Το Πακέτο Εισιτηρίων περιλαμβάνει και τους πέντε 
εντός έδρας αγώνες των Play-Off.
Η διάθεση του Πακέτου Εισιτηρίων ολοκληρώνεται 
την Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2020.

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Εκδοτήρια στο Οίκημα του Σωματείου
(ωράριο καταστήματος)
– Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή | 09:00 – 
13:00 & 14:00 – 18:30
– Τετάρτη και Σάββατο | 09:00 – 14:00
ΣΥ.ΦΙ. Λάρνακας Σύλλογος Αναγέννησης 
(99 409 608)
– Τετάρτη (19/02), Πέμπτη (20/02) και Παρασκευή 
(21/02) | 17:00 – 20:00
– Πέμπτη (05/03) και Παρασκευή (06/03) | 17:00 – 
20:00
ΣΥ.ΦΙ. Λεμεσού Σύλλογος Πρόοδος (95922618)
Τετάρτη (19/02), Πέμπτη (20/02) και Παρασκευή 
(21/02) | 17:00 – 20:00
Πέμπτη (05/03) και Παρασκευή (06/03) | 17:00 – 20:00

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
– Εκδοτήρια: τοις μετρητής & OMONOIA Wallet
– Σημεία πώλησης (Λάρνακα & Λεμεσό): τοις μετρητής
– Online Ticketing: με VISA & ΟΜΟΝΟΙΑ Wallet
OMONOIA Wallet by sKash: www.omonoiawallet.com

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
– Κανονικό: 20+ χρόνων
– Μαθητικό: 14-20 χρόνων
– Παιδικό: κάτω των 14 χρόνων
* Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων δεν έχουν 
ακόμη καθοριστεί από την ΚΟΠ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για να μπορεί ο φίλαθλος 
να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια 
που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα 
πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, 
την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό 
του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου. 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ
Εκδοτήρια στο Οίκημα του Σωματείου
Online: https://theasis.cy.net/koa/
Επικοινωνία: 22 104 848 / 22 025 429

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ 

DISTRIBUTED BY

www.londoubros.com

ΚΕΡΚΙΔΑ Κανονικό Μαθητικό Παιδικό
Δυτική – Κάτω Διάζωμα €70 €45 €5

Δυτική – Άνω Διάζωμα €70 €45 €5

Ανατολική €55 €45 €5

Βόρεια €35 €35 €5

VIP 306 €140 – –

BOX 27 & 31 €275 – –
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Δεύτερη νίκη στο Παγκύπριο κύπελλο Βετεράνων 
πέτυχε η ΟΜΟΝΟΙΑ, επικρατώντας με 3-2 του 
Ολυμπιακού σε αγώνα που έγινε στο γήπεδο 
του Προμαχώνα για την 2η αγωνιστική της 
διοργάνωσης.

To «τριφύλλι» προηγήθηκε στο σκορ με 3-0 ενώ 
στα τελευταία λεπτά του αγώνα ο Ολυμπιακός 
πέτυχε 2 τέρματα μειώνοντας σε 3-2.

Για τους «πράσινους» σκόραρε δις ο Χρίστος 
Χατζηπαντελίδης και ένα γκολ ο Αλέξης Προεστός.

Για την επόμενη αγωνιστική η ΟΜΟΝΟΙΑ θα 
αντιμετωπίσει την ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου με 
το παιχνίδι να γίνεται στο «Ηλίας Πούλλος».

Δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες 
στο κύπελλο Βετεράνων

∆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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Φωτορεπορτάζ από την 
εντός έδρας νίκη της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ U16 επί του 
ΑΠΟΕΛ για το Προαιρετικό 
Πρωτάθλημα Παίδων U16



COSTEL
PANTILIMONon the spot!

Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό 
σου χρόνο;
Περνώ χρόνο με την οικογένειά μου και 
παίζω με την κόρη μου.

Τι είδους μουσική παίζει συνήθως στο 
αυτοκίνητό σου;
Εξαρτάται από τη διάθεσή μου. Μπορεί να 
είναι r&b, hip hop κτλ. 

Ένα θετικό χαρακτηριστικό σου; 
Προσπαθώ πάντα να είμαι θετικός 
αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερο να 
συναναστρέφεσαι με θετικούς ανθρώπους αν 
θέλεις να είσαι ευτυχισμένος.

Ποια είναι η φιλοσοφία σου για 
την ζωή;
Αντιμετωπίστε τους όλους με 
τον ίδιο τρόπο και παραμείνετε 
θετικοί. Η οικογένεια είναι το πιο 
σημαντικό πράγμα στη ζωή γιατί 
πάντα σας αγαπά χωρίς να ζητά 
κάτι άλλο σε αντάλλαγμα.

Υπάρχει κάτι που δεν θα μπορούσες να 
ζήσεις χωρίς αυτό;
Η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό  και μετά 
το ποδόσφαιρο.

Σε ποια πόλη ονειρεύεσαι να ζήσεις;
Δεν ξέρω, για να είμαι δίκαιος ποτέ δεν 
σκέφτομαι αυτό αλλά μπορώ να πω πως 
θέλω να ζήσω σε μια πόλη με ζεστό καιρό.

Έχεις παρατσούκλι; 
"Panty" ή Big Man. 
  
Μαγειρεύεις; Αν ναι τότε ποια είναι η 
σπεσιαλιτέ σου; 
Δεν μαγειρεύω. Έχω μια φανταστική 
γυναίκα που φροντίζει τα πάντα. 
Ποιος συμπαίκτης σου κάνει περισσότερη 
πλάκα στα αποδυτήρια;

Δεν ξέρω αλλά αυτό που μπορώ να δω 
είναι πως ο Τόμας (Χούμποτσαν) 

είναι ένα από τα παιδιά που είναι 
θετικός και ευτυχισμένος.

Ποιο είναι το 
ποδοσφαιρικό σου 
είδωλο;
Μπουφόν.  

OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 45



OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 4536

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε 
την πρώτη μεγάλη επιχείρηση που εντάσσεται στο 
OMONOIA Wallet, το JANGO FASHIONS, γνωστή 
αλυσίδα ένδυσης και υπόδησης με επτά καταστήματα 
Παγκύπρια! 

Οι χρήστες του OMONOIA Wallet με κάθε αγορά από 
το JANGO FASHIONS θα λαμβάνουν 2% επιστροφή 
χρημάτων στον λογαριασμό τους, τα οποία θα 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε μελλοντικές 
αγορές τους από το JANGO FASHIONS ή από άλλα 
καταστήματα που έχουν ενταχθεί στο OMONOIA 
Wallet, από την Green Boutique και για αγορές 
εισιτηρίων αγώνων! Επιπλέον, οι χρήστες του 
OMONOIA Wallet μπορούν να χρησιμοποιούν και 
τα OMONOIA Discount στα καταστήματα του JANGO 
FASHIONS!  

JANGO FASHIONS
Το JANGO FASHIONS ακολουθεί επιτυχημένη 
πορεία από το 1992 που ξεκίνησε τη λειτουργία του 
και σήμερα αποτελεί από τις κορυφαίες επιχειρήσεις 
στον τομέα ένδυσης και υπόδησης και διαθέτει 
αρκετά από τα καλύτερα brands παγκοσμίως. 

Περισσότερα:  Ιστοσελίδα:www.jangofashion.com | 
Facebook Page: @Jangofashions

Το OMONOIA Wallet είναι κινητό πορτοφόλι το 
οποίο «κατεβάζεις» στο κινητό σου με τη μορφή mo-
bile application. Χρησιμοποίησέ το σαν τραπεζικό 
λογαριασμό, εργαλείο πληρωμών, για να στέλνεις 
και να λαμβάνεις χρήματα, για αναλήψεις από ATM, 
κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και εξαργύρωσέ τους!  
Περισσότερα: www.omonoiawallet.com

Στο OMONOIA Wallet εντάσσεται 
το JANGO FASHIONS!

OMONOIA WALLET
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Στην επίσημη ιστοσελίδα μίλησε ο προπονητής της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ eSports, Γιώργος Ανδρέου, ο οποίος μεταξύ 
άλλων έκανε τον δικό του απολογισμό για τη σεζόν που 
πέρασε, θέτοντας τον πήχη και τις προσδοκίες πιο ψηλά 
για τη νέα αγωνιστική 
περίοδο που ξεκινά μέσα 
στον Φεβρουάριο.

«Ξεκινήσαμε μέτρια αλλά 
στην πορεία βελτιωθήκαμε 
κάτι στο οποίο βοήθησαν οι 
χειμερινές προσθήκες που 
αναβάθμισαν το ρόστερ 
μας. Κάναμε ένα πολύ 
καλό δεύτερο μισό με πολύ καλά παιχνίδια. Θέλουμε 
όπως κλείσαμε αυτή τη σεζόν να αρχίσουμε την 
επόμενη. Έχουμε θέση τον πήχη πιο ψηλά και οι στόχοι 
μας είναι μεγαλύτεροι» ήταν το αρχικό του σχόλιο.

Συνέχισε λέγοντας: «Είμαστε ευχαριστημένοι που 
προκριθήκαμε στην Ευρώπη. Πέρσι στους ομίλους του 
VPL EURO PROLEAGUE γνωρίσαμε άδικο αποκλεισμό 

κερδίζοντας ομάδες στον όμιλό μας οι οποίες έφτασαν 
μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης».

Αναφορικά με τους στόχους που έχουν τεθεί ενόψει της 
νέας αγωνιστικής περιόδου, 
πρόσθεσε: «Θέλουμε να 
κερδίζουμε κάθε αγώνα. 
Μεγάλος μας στόχος είναι 
να τη νέα σεζόν να φέρουμε 
τίτλους στην ομάδα και να 
προκριθούμε στο Champions 
League καθώς πιστεύω πως 
ποιοτικά η ομάδα μας ανήκει 
σε αυτό το επίπεδο».

Τέλος, για το αν θα γίνουν προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ 
τόνισε: «Θέλουμε να κρατήσουμε όλους του παίκτες 
στην ομάδα αλλά παράλληλα να γίνουν προσθήκες 
σε όλες τις θέσεις και στην άμυνα και στο κέντρο και 
στην επίθεση. Δηλαδή δεν θέλουμε να χάσουμε κανένα 
από τους υπάρχοντες παίκτες αλλά ταυτόχρονα να 
ενισχύσουμε και το ρόστερ».

ΟΜΟΝΟΙΑ eSports

Ο προπονητής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ eSports 
για τη σεζόν που πέρασε αλλά και 
αυτή που έρχεται

ΚΑΝΑΜΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΟ 
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ




