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Ευχαριστούμε!
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ΟΜΟΝΟΙΑΤΙΣΣΕΣ, ΟΜΟΝΟΙΑΤΕΣ,

Όταν πριν από μερικούς μήνες είχαμε 
αναλάβει τη βαριά ευθύνη και υποχρέωση 
να οδηγήσουμε την ομάδα μας ξανά εκεί 
όπου της αξίζει, γνωρίζαμε πως αυτός ο 
δρόμος κάθε άλλο παρά εύκολος θα ήταν. 
Ξέραμε πως θα βρίσκαμε δυσκολίες, 
εμπόδια και απρόσμενα αποτελέσματα.

Η απόφαση για λύση της συνεργασίας 
με τον κ. Ολίβα δεν ήταν εύκολη. Δεν 
περιμέναμε αλλά ούτε και θέλαμε να 
προχωρήσουμε τόσο νωρίς σε αλλαγή 
προπονητή. Ωστόσο, η πορεία και 
η αγωνιστική εικόνα της ομάδας, η 
βαθμολογική μας συγκομιδή, όπως και 
το γεγονός ότι είχαμε πετύχει μόλις δύο 
γκολ σε πέντε παιχνίδια, δεν μας άφηναν 
περιθώριο για κάτι διαφορετικό.

Τίποτα δεν αλλάζει τον στόχο! 
Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη 
θέληση, πείσμα και αποφασιστικότητα 
για να πετύχουμε. Αυτό αποτελεί 
υπόσχεση και διαβεβαίωση προς 
όλους εσάς που αγαπάτε και στηρίζετε 
την ομάδα μας. Η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι ιδέα, είναι τρόπος ζωής, είναι το παρόν και το μέλλον. Ως ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο 
διατηρούμαστε σε πλήρη εγρήγορση. Αξιολογούμε την παρούσα κατάσταση και να είστε βέβαιοι πως ό,τι χρειαστεί 
να κάνουμε – είτε άμεσα, είτε στο μέλλον – για το καλό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, θα το κάνουμε. Πάντοτε με σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα. Δεν είμαστε εδώ για μερικά παιχνίδια, αλλά για να υλοποιήσουμε με επιτυχία το μακροπρόθεσμο πλάνο, 
με ορίζοντα μια μεγάλη ΟΜΟΝΟΙΑ για τα χρόνια που έρχονται.

Απευθύνουμε κάλεσμα στην κάθε ΟΜΟΝΟΙΑΤΙΣΣΑ και στον κάθε ΟΜΟΝΟΙΑΤΗ, να σταθεί στο πλευρό της ομάδας μας. 
Για να ζήσουμε όλοι μαζί ξανά ένδοξες στιγμές, όπως αυτές που χαρακτηρίζουν την ιστορία μας. 

ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο

Editorial
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1η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – Αλκή ............................... 1-0 

2η Αγωνιστική (31.10.18, 19:00) : ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ 

3η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – ΕΝΠ ................................ 1-0 

4η Αγωνιστική: ΑΕΚ – ΟΜΟΝΟΙΑ  ............................... 1-0 

5η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – Απόλλωνας  ................... 0-2

6η Αγωνιστική: Νέα Σαλαμίνα – ΟΜΟΝΟΙΑ  .............. 1-0 

7η Αγωνιστική (27.10.18, 17:00) : ΟΜΟΝΟΙΑ – Πάφος FC 

8η Αγωνιστική (03.11.18, 18:00) : ΟΜΟΝΟΙΑ – Ερμής 

9η Αγωνιστική (11.11.18, 17:00) : Δόξα – ΟΜΟΝΟΙΑ 

10η Αγωνιστική (25.11.18, 17:00) : ΟΜΟΝΟΙΑ – Ανόρθωση 

11η Αγωνιστική (01.12.18, 19:00) : ΑΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ 

12η Αγωνιστική (08.12.18, 18:00) : Αλκή – ΟΜΟΝΟΙΑ 

13η Αγωνιστική (16.12.18, 16:00) : ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΠΟΕΛ 

14η Αγωνιστική (23.12.18, 18:00) : ΕΝΠ – ΟΜΟΝΟΙΑ 

15η Αγωνιστική (06.01.19, 16:00) : ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΚ 

16η Αγωνιστική: Απόλλων - ΟΜΟΝΟΙΑ

17η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – Νέα Σαλαμίνα

18η Αγωνιστική: Πάφος FC - ΟΜΟΝΟΙΑ

19η Αγωνιστική: Ερμής - ΟΜΟΝΟΙΑ

20η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – Δόξα

21η Αγωνιστική: Ανόρθωση - ΟΜΟΝΟΙΑ

22η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΕΛ

* Θα ακολουθήσουν δέκα αγωνιστικές για 
τη φάση των Play-Off.

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

ΟΜΟΝΟΙΑΣΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

2η Αγωνιστική (εξ αναβολής)
Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018
ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ (19:00)

8η Αγωνιστική
Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018
Απόλλωνας vs Ανόρθωση (17:00)
ΕΝΠ vs Αλκή (18:00)
ΑΕΚ vs ΑΕΛ (19:00)
Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018
Πάφος FC vs ΑΠΟΕΛ (17:00)
ΟΜΟΝΟΙΑ vs Ερμής (18:00)
Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018
Νέα Σαλαμίνα vs Δόξα (19:00)

9η Αγωνιστική
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018
ΑΠΟΕΛ vs ΕΝΠ (17:00)
Ερμής vs Πάφος FC (18:00)
Ανόρθωση vs Νέα Σαλαμίνα (19:00)
Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2018
ΑΕΛ vs Απόλλωνας (16:00)
Δόξα vs ΟΜΟΝΟΙΑ (17:00)
Αλκή vs AEK (18:00)

ΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΕΛ 6 5-1-0 11-1 16

2 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 5 5-0-0 18-1 15

3 AΠΟΕΛ 5 3-1-1 9-9 10

4 ΑΕΚ 4 3-1-0 7-2 10

5 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 6 3-1-0 12-8 10

6 ΔΟΞΑ 6 3-0-3 11-9 9

7 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 6 1-3-2 5-6 6

8 ΟΜΟΝΟΙΑ 5 2-0-3 2-4 6

9 ΕΝΠ 6 1-1-4 7-14 4

10 ΑΛΚΗ 6 1-1-4 2-12 4

11 ΕΡΜΗΣ 6 1-0-5 3-11 3

12 ΠΑΦΟΣ FC 5 0-1-5 2-12 1

ΣΚΟΡΕΡΣ

1. Μπεράτ Σαντίκ (Δόξα) ...........................8

2. Φακούντο Περέιρα (Απόλλωνας) .........6

3. Νούνο Μοράις (ΑΠΟΕΛ) ........................4

- Τιάγκο Σάντος (Νέα Σαλαμίνα) ...............4

- Ρουμπέν Χουράδο (ΑΕΛ) ........................4



ΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
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Κωνσταντίνος Παναγή 1
Τόμας Μεχίας 25

Αλέξανδρος Αντωνίου 61

Κριστιάν Μανρίκε 3
Μίκαελ Γκαφούρ 5
Αλμπέρτο Λόρα 15

Τζαϊλσον Αραούχο 13
Ίσμα Λόπεζ 18

Λούκας Βύντρα 26
Γιάννης Κούσουλος 31

Φάνος Κατελάρης 49
Φράνιο Πρέτσε 71
Χριστιάν Φώτη 73

Χόρχε Ενρίκεζ 4
Άλεξ Σοάρες 8

Χουάν Αλμπίν 10
Γιόρντι Γκόμεθ 16

Κρις Μόντες 17
Ραούλ Λοέ 23

Χουανάν Εντρένα 11
Τζαρσίνιο Αντόνια 14
Τζόρταν Γκρίνιτζ 19

Σάσα Ζίβετς 21
Νταβίντ Ραμίρεζ 24

Ματ Νταρπισάιαρ 27
Δημήτρης Χριστοφή 77

ΟΜΟΝΟΙΑ

Άνχελ Γκόμεθ

ΠΑΦΟΣ FC

Ζέλικο Κόπιτς

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

7η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΓΣΠ

27/10/2018, 17:00Τ

Α

Μ

Ε

1 Γιοέλ Μολ
12 Ευγένιος Πέτρου
- Γιάννης Αγγελόπουλος 

2 Ανδρέας Καρώ
3 Κέβιν Χολτ
6 Λοράν
8 Ματίγια Σίροκ
15 Κυριάκος Αντωνίου
21 Ζάντερ Σαντάνα
22 Ανδρέας Παναγιώτου
26 Πάτρικ Μπάνγκαρτ
32 Ράντεκ Ντέιμεκ
66 Πάβελ Λελιούχιν
- Αλεξάντρ Ντόβμπνια

10 Λουλίνια
24 Ζενς Κούλς
25 Ζτένεκ Φόλμπρεχτ
44 Ντιέγκο Ζίβουλιτς
70 Μπράιαν Ανγκούλο
- Σίμο Τσουκούντ

11 Παναγιώτης Ζαχαρίου
19 Φεντερίκο Ράζιτς
74 Κέβιν Μπεριγκό 
77 Άνταμ Νέμετς
96 Λούκα Πολίτσι

Π
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ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΠΑΦΟΣ FC

Δύο παιχνίδια έχουν διεξαχθεί ανάμεσα σε 
ΟΜΟΝΟΙΑ και Πάφο FC, με την ομάδα μας 
ως γηπεδούχο. Την αγωνιστική περίοδο 
2015-16, το «τριφύλλι» είχε κερδίσει με 6-0, 
έχοντας για σκόρερ τους Ασίς, Οικονομίδη, 
Κιρμ, Σκέμπρι (2) και Εζέ. Τη σεζόν 2017-18, 
η ΟΜΟΝΟΙΑ κέρδισε με 3-0 χάρη στα τέρματα 
των Ντάρμπισαϊαρ (2) και Χριστοφή.

Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση της 
περιόδου 2015-2016. Διακρίνονται οι 
Χριστοφή, Ασίς και Ρουσιάς.

Στιγμιότυπα από την αναμέτρηση 
της περσινής σεζόν. Διακρίνονται 
οι Άλεξ και Τζαϊλσον.

Ο Ματ Νταρμπισάιαρ είχε σκοράρει τα δύο 
από τα τρία γκολ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, στον 
περσινό αγώνα που έληξε με σκορ 3-0.

Ο Νούνο Ασίς είχε ανοίξει το σκορ στη 
μεγάλη νίκη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με 6-0 τη 
σεζόν 2015-2016.
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Πώς προσεγγίζετε το παιχνίδι με την Πάφος FC; 
Ποιοι είναι οι στόχοι σας;
Γνωρίζουμε πολλά πράγματα για την Πάφο. Όμως, 
για εμάς το πιο σημαντικό είναι η ομάδα μας, οι 
παίκτες μας, να έχουν καλή νοοτροπία για να 
αγωνιστούν σε αυτό το παιχνίδι. Ο στόχος μας είναι 
ξεκάθαρος: Να επαναφέρουμε την αυτοπεποίθηση 
μας, πρέπει να κερδίσουμε και να απολαύσουμε το 

παιχνίδι.

Ποια πρέπει να 
είναι η αντίδραση 
της ομάδας, τώρα 
που υπάρχει 
μεγάλη πίεση;
Μίλησα με τους 
ποδοσφαιριστές 

και όλη η ευθύνη 
ανήκει σε εμένα. Οι 

παίκτες γνωρίζουν την 
υφιστάμενη κατάσταση, 
είναι στεναχωρημένοι 

και θέλουν να αρχίζουν 
να κερδίζουν παιχνίδια 
για να ανατρέψουν 
αυτήν την κατάσταση. 
Δουλεύουν πολύ 

σκληρά, προφανώς 
και ανησυχούν, 

αλλά το μήνυμά μου είναι ξεκάθαρο: Να φρεσκάρουμε 
τη νοοτροπία μας, η ευθύνη και η πίεση είναι σε εμένα. 
Στο λεξιλόγιο μας μία λέξη υπάρχει: η νίκη.

Τι χρειάζεται αμέσως η ΟΜΟΝΟΙΑ;
Πιστεύω πως, πρώτα από όλα, πρέπει να φρεσκάρουμε 
τη νοοτροπία μας και να έχουμε περισσότερη ηρεμία. 
Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες για όλους μας, 
την ομάδα και τον Σύλλογο. Τώρα, το πιο σημαντικό 

είναι αυτό που συμβαίνει. Έχουμε πολλούς έμπειρους 
ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έζησαν αυτήν την κατάσταση 
και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, αυτό είναι το πιο 
σημαντικό. Να επαναφέρουμε την αυτοπεποίθηση μας 
και να κάνουμε ένα τέλειο παιχνίδι απέναντι στην Πάφο.

Πιστεύετε πως τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα 
αδικούν την ΟΜΟΝΟΙΑ;
Πιστεύω πως η ομάδα σε κάποια χρονικά σημεία 
όλων των παιχνιδιών ήταν πολύ καλή και σε κάποια, 
προφανώς, δεν ήταν καλή. Σε αυτά τα τελευταία 
ματς, όχι μόνο με το πέναλτι, η ομάδα είχε και άλλες 
ευκαιρίες. Απέναντι στον Απόλλωνα είχαμε ένα 
πέναλτι, είχαμε και άλλες ευκαιρίες. Απέναντι στην 
ΑΕΚ, στο πρώτο ημίχρονο, ήμασταν πολύ καλύτεροι 
από αυτούς, αλλά στο ποδόσφαιρο αυτό δεν είναι 
αρκετό. Στο ποδόσφαιρο κερδίζεις μόνο όταν εσύ 
σκοράρεις και η άλλη ομάδα δεν σκοράρει. Τώρα, 
πρέπει να δουλέψουμε σε αυτά τα στοιχεία. Πιστεύω 

ΑΝΧΕΛ ΓΚΟΜΕΘ:
«Να επαναφέρουµε την ηρεµία

και την αυτοπεποίθηση µας»

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΦΟ 

ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 22

9

πως η ομάδα έχει τους ποδοσφαιριστές για να 
ανατρέψει την κατάσταση. 

Ποια είναι η άποψή σας για τη λύση της 
συνεργασίας με τον Χουάν Κάρλος Ολίβα;
Πρώτα από όλα, αυτό που θέλω να πω για τον Χουάν 
Κάρλος είναι πως έχω μεγάλο σεβασμό προς αυτόν. 
Πιστεύω πως ο Ολίβα έχει μεγάλη καριέρα στον 
κόσμο του ποδοσφαίρου σε διάφορες χώρες. Ήρθε 
στην Κύπρο με όραμα να πετύχει κάτι σπουδαίο. 
Μετά από τα τελευταία αποτελέσματα, μετά το 
πρόβλημα που είχαμε στο γκολ, στο ποδόσφαιρο, 
κάποιες φορές, αυτά συμβαίνουν. Η άποψη μου, την 
οποία συζήτησα με τον κύριο Σταύρο, τον Δημήτρη, 
με πολλούς ανθρώπους και το μόνο που τους 
είπα για τον Ολίβα είναι να τον ευχαριστήσουν. 
Είναι κορυφαίος επαγγελματίας, προσπάθησε να 
δημιουργήσει κάτι καλό εδώ, αλλά τα αποτελέσματα 
δεν είναι αυτά που θέλαμε. Μετά από όλα αυτά, αυτό 
είναι κάτι που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να 
συνεχίσουμε και να πάρουμε την ΟΜΟΝΟΙΑ στη θέση 
που της αξίζει.

Ποια είναι η φιλοσοφία και οι απόψεις σας για 
τον νέο προπονητή;
Η κατάσταση ήταν πολύ ξεκάθαρη μετά την 
απόφαση που πήραμε για τον Ολίβα. Λάβαμε πάρα 

πολλά βιογραφικά, από διάφορους προπονητές 
σε όλο τον κόσμο για να κάνουμε την επιλογή μας. 
Όμως, πιστεύω πως για να κάνουμε την καλύτερη 
επιλογή, αυτή τη στιγμή, χρειαζόμαστε χρόνο. Τώρα, 
ένιωθα πως χρειαζόταν να μείνω με την ομάδα. Να 
παραμείνω με τους ποδοσφαιριστές μου, ίσως και 
για το μεθεπόμενο παιχνίδι και μετά θα δούμε τι 
θα γίνει. Αυτή τη στιγμή, το πιο σημαντικό, είναι να 
επικεντρωθούμε στο παιχνίδι με την Πάφο, μετά στην 
Τετάρτη και έπειτα θα αποφασίσουμε τι θα γίνει με το 
θέμα του προπονητή.

Ο κόσμος ασκεί κριτική στην ομάδα, πώς 
σχολιάζετε το γεγονός αυτό;
Ειναι προφανές και λογικό ο κόσμος να ασκεί 
κριτική στην ομάδα. Ήμουν και εγώ φίλαθλος 
άλλων ομάδων και είναι φυσιολογικό να μην είναι 
ικανοποιημένοι μαζί μας. Είμαι σίγουρος, 100% 
σίγουρος πως θα το αλλάξουμε αυτό. Είμαι σίγουρος 
πως σε σύντομο χρονικό διάστημα οι φίλαθλοι 
θα είναι ξανά μαζί μας και θα αλλάξουμε την 
κατάσταση. Μπορώ να πω ότι λυπάμαι πολύ για τα 
τελευταία αποτελέσματα και τώρα πρέπει να είμαστε 
ειλικρινείς με τον κόσμο μας, να τους κοιτάξουμε στα 
μάτια και να τους πούμε: Εντάξει, δεν βρισκόμαστε 
σε καλή χρονικά στιγμή, αλλά δουλεύουμε πάρα 
πολύ για να ανατρέψουμε την κατάσταση.
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ΥΨΗΛΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, πόσο 
σημαντικό είναι το παιχνίδι απέναντι 
στην Πάφο;
«Χωρίς αμφιβολία το παιχνίδι με 
την Πάφο είναι πολύ σημαντικό. 
Θα έλεγα είναι σαν τελικός, 
καθώς δεν επιτρέπεται μια ομάδα 
σαν την ΟΜΟΝΟΙΑ να μείνει 
για τρία παιχνίδια μακριά από 
τη νίκη. Πρέπει να κερδίσουμε 
οπωσδήποτε». 

Ποια πρέπει να είναι 
η αντίδραση των 
παικτών, μίας 
μεγάλης ομάδας, 
τώρα που υπάρχει 
μεγάλη πίεση 
λόγω των 
αρνητικών 
αποτελεσμάτων;
«Καταρχάς, 
πιστεύω πως η 
αντίδραση του 
κόσμου είναι 
δικαιολογημένη, 
δικαίως 
αισθάνονται άσχημα 
με την ομάδα αφού στα 
τρία τελευταία παιχνίδια 
χάσαμε, χωρίς μάλιστα να 
βάλουμε ούτε ένα γκολ. 
Εμείς τώρα πρέπει να 
βγούμε μπροστά, είμαστε 

μια καλή ομάδα και πρέπει να το αποδείξουμε 
μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινώντας από το 

ερχόμενο παιχνίδι. Πρέπει να κερδίσουμε για 
να αποκτήσουμε ψυχολογία ξανά, καθώς η 
κατάσταση θα βελτιωθεί μόνο με νίκες».

Θεωρείτε πως αδικείτε τους εαυτούς 
σας με τη μέχρι στιγμής βαθμολογική 
συγκομιδή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ;

«Σίγουρα. Πιστεύω πως δουλέψαμε 
πολύ σκληρά και έπρεπε να έχουμε 

περισσότερους βαθμούς. 
Τώρα πρέπει να 

δουλέψουμε ακόμα 
περισσότερο για να 
αφήσουμε πίσω 

μας τα αρνητικά 
αποτελέσματα και 

να πετύχουμε τους 
στόχους μας».

Πώς σχολιάζεις 
την πρώτη σου 
παρουσία στην 
ενδεκάδα της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ;
«Είμαι πολύ 

χαρούμενος για την πρώτη 
μου επίσημη συμμετοχή με την 
ΟΜΟΝΟΙΑ, όμως δεν μπόρεσα 
να το χαρώ καθώς χάσαμε. 
Προσδοκώ σε καλύτερες 
μέρες και επιτυχίες με την 
ομάδα».

Ο ΓΑΛΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΝΧΙΔΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΦΟ FC ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΜΙΚΑΕΛ ΓΚΑΦΟΥΡ: 
«Είµαστε καλή οµάδα, πρέπει να το 
αποδείξουµε στον αγωνιστικό χώρο»



www.greecyprus.com
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Τόμας Μεχίας ...........................450’
Ίσμα Λόπες ................................450’
Φράνιο Πρέτσε .........................450’
Γιόρντι Γκόμεθ .........................450’
Mατ Ντάρμπισαϊαρ ...................450’
Άλεξ Σοάρες .............................428’
Κρις Μόντες ..............................392’
Λουκάς Βύντρα ........................360’
Νταβίντ Ραμίρεζ .......................277’
Σάσα Ζίβετς ...............................271’
Τζαϊλσον ....................................238’
Αλμπέρτο Λόρα ........................141’
Γιάννης Κούσουλος ................122’
Χουανάν Εντρένα .....................119’
Μικάελ Γκαφούρ......................90’
Χόρχε Ενρίκεζ ..........................90’
Δημήτρης Χριστοφή ................62’
Τζαρσίνιο Αντόνια ...................59’
Χουάν Αλμπίν ...........................43’
Κριστιάν Μανρίκε ....................11’
Tζόρτναν Γκρίνιτς ....................6’

ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τόμας Μεχίας ...........................5
Ίσμα Λόπες ................................5
Φράνιο Πρέτσε .........................5
Άλεξ Σοάρες .............................5
Γιόρντι Γκόμεθ .........................5
Κρις Μόντες ..............................5
Mατ Ντάρμπισαϊαρ ...................5
Λουκάς Βύντρα ........................4
Νταβίντ Ραμίρεζ .......................4
Σάσα Ζίβετς ...............................4
Χουανάν Εντρένα .....................4
Αλμπέρτο Λόρα ........................3
Τζαϊλσον ....................................3
Κρίστιαν Μανρίκε ....................2
Δημήτρης Χριστοφή ................2
Γιάννης Κούσουλος ................2
Τζαρσίνιο Αντόνια ...................2
Χουάν Αλμπίν ...........................2
Τζόρνατν Γκρίνιτς ....................1
Μίκαελ Γκαφούρ......................1
Χόρχε Ενρίκεζ ..........................1

Τα κύρια στατιστικά των 
ποδοσφαιριστών μας στους πρώτους πέντε 

αγώνες. Δεν έχουν χάσει λεπτό μέχρι στιγμής οι Τόμας Μεχίας, 
Ίσμα Λόπεζ, Φράνιο Πρέτσε, Γιόρντι Γκόμεθ και Ματ Νταρμπισάιαρ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τόμας Μεχίας ...........................5
Ίσμα Λόπες ................................5
Φράνιο Πρέτσε .........................5
Άλεξ Σοάρες .............................5
Γιόρντι Γκόμεθ .........................5
Mατ Ντάρμπισαϊαρ ...................5
Λουκάς Βύντρα ........................4
Κρις Μόντες ..............................4
Νταβίντ Ραμίρεζ .......................4
Τζαϊλσον ....................................3
Σάσα Ζίβετς ...............................2
Αλμπέρτο Λόρα ........................2
Δημήτρης Χριστοφή ................1
Μίκαελ Γκαφούρ......................1
Χουανάν Εντρένα .....................1
Τζαρσίνιο Αντόνια ...................1
Χόρχε Ενρίκεζ ..........................1
Γιάννης Κούσουλος ................1

ΒΑΣΙΚΟΣ

Χουανάν Εντρένα .....................3
Σάσα Ζίβετς ...............................2
Κρίστιαν Μανρίκε ....................2
Χουάν Αλμπίν ...........................2
Γιάννης Κούσουλος ................1
Αλμπέρτο Λόρα ........................1
Τζαρσίνιο Αντόνια ...................1
Τζόρνταν Γκρίνιτς ....................1
Δημήτρης Χριστοφή ................1
Κρις Μόντες ..............................1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Φράνιο Πρέτσε ......................1
Ματ Ντάρμπισαϊαρ ................1

ΓΚΟΛΑΣΣΙΣΤ

Γιόρντι Γκόμεθ ......................1
Σάσα Ζίβετς ............................1

LIGHTING EXPERTS SINCE 1966

ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ 
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2018-2019

WWW.DIMCO.EU

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OMONOIA A5 AD .pdf   1   22/08/2018   10:43 AM



OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 22

13

LIGHTING EXPERTS SINCE 1966

ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ 
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2018-2019

WWW.DIMCO.EU

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OMONOIA A5 AD .pdf   1   22/08/2018   10:43 AM



OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 22

14

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η παρουσία του κόσμου στα παιχνίδια με 
Απόλλωνα και Νέα Σαλαμίνα.
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Παρακολουθήστε φωτορεπορτάζ από 
τους αγώνες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ απέναντι σε 
Απόλλωνα και Νέα Σαλαμίνα

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Αφιέρωμα στον κ. Μιχαλάκη Κυριάκου, ο 
οποίος υπηρέτησε την ομάδας μας για 26 
χρόνια. «Η ΟΜΟΝΟΙΑ μου έκανε τη ζωή 
πιο όμορφη» σχολίασε μεταξύ άλλων, σε 
μια άκρως συγκινητική εξομολόγηση.

«Tο 1992 είχα εκλεγεί στο Δ.Σ του Σωματείου 
και αν δεν απατώμαι ήμουν ο πρώτος που είχα 
εκλεγεί και δεν βρισκόμουν σε κάποιο συνδυα-
σμό ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Μέχρι το 1994 
ήμουν μέλος της διοίκησης. Τότε μου προτάθηκε 
να αναλάβω εκτελεστικός διευθυντής στην ομά-
δα, έτσι ανέλαβα το 1996. Επειδή δεν μπορούσα 
να είμαι και ελέγχων και ελεγχόμενος, δεν έβαλα 
υποψηφιότητα τα επόμενα δύο χρόνια. Έμεινα σε 
αυτό το πόστο μέχρι το 2009, μέχρι που αφυπηρέ-
τησα. Όμως από το 2006 μέχρι και φέτος, ήμουν ο 
γυμνασίαρχος της ΟΜΟΝΟΙΑ σε όλους τους εντός 
έδρας αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις», ανέφε-
ρε ο κ. Μιχαλάκης Κυριάκου, σχετικά με τη δράση 

του στην ΟΜΟΝΟΙΑ. 
«Δίπλα στην ΟΜΟΝΟΙΑ ήμουν και θα είμαι πά-
ντα. Μόλις μπήκε η ΟΜΟΝΟΙΑ στην ΚΟΠ το 1953, 
ήμουν ο μόνος φανερός ΟΜΟΝΟΙΑΤΗΣ στο γυμνά-
σιο Αμμοχώστου. Το 1956 είχα πάει στα κρατητή-
ρια, όπου και εκεί ήμουν ο μόνος φανερός ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΤΗΣ, μαζί με ένα άλλο παιδί, τον Χρήστο από 
την Ψυμολόφου. Η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι μέσα μου και 
θα είμαι πάντα δίπλα της μέχρι την τελευταία μου 
πνοή. Δεν υπάρχει τίποτα που να με εμποδίζει προς 
αυτό, ούτε τίποτα που να με απομακρύνει. Δεν έχω 
κανένα παράπονο από κανένα, έχω συνεργαστεί 
άριστα με όλους τους συναδέλφους. Ακόμα και 
ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων την ώρα που 
μπαίνουν στο γήπεδο, έρχονταν να με χαιρετή-
σουν. Η ΟΜΟΝΟΙΑ μου έκανε τη ζωή πιο όμορφη» 
σημείωσε με συγκίνηση. 
Όσο για το παιχνίδι που του έμεινε χαραγμένο στο 
μυαλό, ανέφερε: «Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια 
ήταν αυτό με τον Απόλλωνα την πρώτη χρονιά που 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ:
χρόνια
προσφοράς26
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μπήκα στο συμβούλιο, το 1992-93. Ο Απόλλωνας 
ακόμα και με ισοπαλία έπαιρνε το πρωτάθλημα, 
όμως εμείς τον κερδίσαμε. Θυμάμαι το ένα γκολ 
το είχε βάλει ο Ευαγόρας και το άλλο ο Άθως 
Χρυσάνθου. Ήταν η πρώτη χρονιά που ήμουν στο 
Δ.Σ αν και ήμουν από πριν κοντά στην ομάδα».
Ο κ. Μιχαλάκης Κυριάκου μοιράστηκε μαζί μας 
τον ποδοσφαιριστή με τον οποίο είχε ιδιαίτερη 
σχέση: «Ο Κώστας Καϊάφας. Μπορεί να λεχθεί 
στα κυπριακά ότι τον «ανάγιωσα», καθώς είχε ξε-
κινήσει από την Ακαδημία και ανέβηκε στην πρώ-
τη ομάδα, μαζί με τον Άκη Ιωακείμ και άλλους. 
Ακόμα και κάποιο ξένοι ποδοσφαιριστές, όπως 
ο Σκέμπρι. Είχαμε παίξει στην Ευρώπη με Μαλ-
τέζικες ομάδες και όταν θα ερχόταν στην ομάδα 
μας, του είπαν όταν έρθει, να ψάξει και να βρει τον 
Μιχαλάκη. Μέχρι σήμερα μου το λέει».
Σε σχέση με τα αναμνηστικά που αποκόμισε όλα 
αυτά τα χρόνια, είπε: «Έχω αρκετές πλακέτες. Η 
πρώτη ήταν από την ΚΟΠ για το fair play, όταν 
παίζαμε με την ΑΕΛ και έτρεξα να προστατεύσω 
τον Κωνσταντή που δεχόταν αντικείμενα από την 
κερκίδα καθώς αποχωρούσε. Επίσης, με τίμησαν 
οι διαιτητές αλλά και σύνδεσμοι φιλάθλων. Φυ-
σικά με τίμησε και η ΟΜΟΝΟΙΑ όταν αποχώρησα 
και μία εφημερίδα είχε χρησιμοποιήσει τον τίτλο 
«Ο Μιχαλάκης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ». 
Την εποχή που ήταν φίλαθλος είχε την ευτυχία να 
ζήσει τις χρυσές εποχές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ: «Κατά-
γομαι από το χωριό Στρογγυλό. Ήταν ένας Τουρ-
κοκύπριος ονόματι Τσεφτέτ, ο οποίος είχε ένα 
βαν και όποτε αγωνιζόταν η ΟΜΟΝΟΙΑ, μπαίναμε 

όλοι μέσα και μας πήγαινε 
στους αγώνες. Τότε λέγαμε 
πόσα θα βάλουμε σήμερα;» 
ενώ συνεχίζοντας, θυμήθηκε 
και την πιο έντονη 

στιγμή λύπης που ένιωσε: «Ένα πρωτάθλημα πιο 
παλιά, όταν υπήρχε τρίτος γύρος. Θυμάμαι πως 
χάσαμε από Παραλίμνι και Άρη και απωλέσαμε το 
πρωτάθλημα. Τότε είχα κλάψει». 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε για τον Χενκ Χάουαρτ: 
«Με όλους του προπονητές είχα καλή σχέση, 
αλλά κυρίως με τον Χενκ Χάουαρντ. Αυτός είχε 
ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα και ήταν πολύ πιο προσι-
τός από τους υπόλοιπους». 
Για τη νέα προσπάθεια που ξεκίνησε η ΟΜΟΝΟΙΑ, 
ανέφερε με νόημα: «Η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν πεθαίνει 
ποτέ. Είμαι σίγουρος πως η ΟΜΟΝΟΙΑ θα αναγεν-
νηθεί και θα γίνει όπως ήταν παλιά. Φτάνει όλοι 
να την αγκαλιάσουμε και να μονιάσουμε μεταξύ 
μας. Πρέπει να αφήσουμε πίσω τις διαφορές μας, 
χωρίς να κατηγορώ κανένα. Ο καθένας έχει το δι-
καίωμα να έχει τη δική 
του γνώμη, όμως 
η ΟΜΟΝΟΙΑ, θέλει 
ΟΜΟΝΟΙΑ». 
Ολοκληρώνοντας, 
έστειλε το δικό του 
μήνυμα στον κόσμο 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ: 
«Ευχαριστώ 
πολύ τον 
κόσμο της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 
Ήμουν και 
θα είμαι 
πάντα δί-
πλα τους, 
όπως και 
αυτοί. Λίγη 
υπομονή και 

η ΟΜΟΝΟΙΑ 
θα πάει 
μπρο-

σ τ ά » .
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31 IOANNIS 
KOUSOULO

S

Αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη 

Νέα Σαλαμίνα. Ο 22χρονος διεθνής 

αμυντικός αναδείχθηκε από την Ακαδημία 

των ερυθρολεύκων, με τους οποίους 

κατέγραψε περισσότερες από 100 

συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία. 

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, 

διετέλεσε και αρχηγός της ομάδας 

κατά την περσινή περίοδο. Η συνέπεια 

στην αγωνιστική του βελτίωση και οι 

επιδόσεις του άνοιξαν την πόρτα της 

Εθνικής Κύπρου, με την οποία έκανε 

ντεμπούτο τον περασμένο Σεπτέμβριο 

και ήδη μετρά έξι συμμετοχές. Θεωρείται 

πολυθεσίτης ποδοσφαιριστής, καθώς έδειξε 

ότι μπορεί να αγωνιστεί με επιτυχία σε όλες τις 

θέσεις του μεσοαμυντικού χώρου. «Θα δίνω τον 

καλύτερό μου εαυτό, ώστε η ΟΜΟΝΟΙΑ να φτάσει εκεί 

που της αξίζει. Αναγνωρίζω ότι οι απαιτήσεις και ο 

ανταγωνισμός θα είναι σε ψηλά επίπεδα, όμως είμαι 

έτοιμος να ανταποκριθώ» είχε αναφέρει στις πρώτες 

του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
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Πολλαπλά οφέλη και δώρα θα μπορούν να αποκομίσουν 
οι φίλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, από τη χορηγική συνεργασία της 
ομάδας μας με τη YOKOHAMA. 

Πιο συγκεκριμένα οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα έχουν έκπτωση 25% στις αλλαγές ελαστι-
κών YOKOHAMA. 

Επιπλέον θα ακολουθήσουν διαγωνισμοί για τους όλους 
φίλους της ομάδας μας, με δωρεάν αλλαγές ελαστικών, 
όπως και δωρεάν εισιτήρια για αγώνα της Chelsea. 

Κατάστημα Λεμεσού 
Ιαπέτου 11Α, Βιομηχανική περιοχή Λινόπετρας 4101
Τηλ. Επικοινωνίας: 25579844

Κατάστημα Δρομολαξιάς (Λάρνακα)
Γωνιά Λεωφόρου Ελευθερίας & Τριών Ιεραρχών 
Τηλ. Επικοινωνίας: 24661800

Κατάστημα Λευκωσίας
Λεωφόρος Νίκης 29, 1087 Λευκωσία
Τηλ. Επικοινωνίας: 22513405

Μεγάλες προσφορές και δώρα της YOKOHAMA 
προς τους φίλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Το ένα ευρώ από κάθε εισιτήριο του σημερινού αγώνα, 
θα διατίθεται ως εισφορά για τον μικρό Ζαχαρία Αντω-
νίου από τη Λεμεσό, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2017 
είχε διαγνωστεί με καρκίνο τύπου «Σάρκωμα του Ewing 
(Γιούινγκ). Η συγκέντρωση χρημάτων γίνεται για κάλυ-
ψη των αναγκών που απαιτούνται για μετάβαση, θερα-
πεία και διαμονή του ανήλικου Ζαχαρία και της μητέρας 
του στο ογκολογικό τμήμα της παιδιατρικής κλινικής του 
πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Έσσεν στη Γερμανία, 
στο οποίο παραπέμπεται με ενέργειες του Υπουργείου 
Υγείας.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ καλεί όλο τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό 
του Ζαχαρία. Ευχή όλων μας να βγει νικητής από αυτή 
την περιπέτεια. Όσοι επιθυμούν να συμβάλουν, μπορούν 
να καταθέσουν χρήματα στον πιο κάτω τραπεζικό λογα-
ριασμό με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΑΡΤΕΜΙΟΥ, ΠΙΕΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
ΙΒΑΝ: CY97 0070 6210 0000 0000 4055 4658
ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ-
ΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
BIC: CCBKCY2N

Το €1 από το εισιτήριο του σημερινού αγώνα, θα προσφερθεί 
ως εισφορά στην οικογένεια του μικρού Ζαχαρία Αντωνίου
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1974-1987
ªùííåôïøÛ÷: 342
¡ëïì: 22
¦òöôáõìÜíáôá: 11
ºàðåììá: 4
°óðÝäå÷: 5

Á¹ºÃª
¦°Æ¹ºº¸ª

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

ΝΙΚΟΣ
ΠΑΤΙΚΚΗΣ

Εκ των κορυφαίων ακραίων αμυντικών που φόρεσαν 
τη φανέλα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Πραγματοποίησε το 
ντεμπούτο του με το «τριφύλλι» τη σεζόν 1974-1975. 
Αποτέλεσε πιστό «στρατιώτη» της ομάδας, αφού 
αποχώρησε το 1987, μετά από 13 χρόνια καριέρας 
στους «πράσινους». Κατέγραψε 342 συμμετοχές με 22 
γκολ, ενώ πανηγύρισε 11 πρωταθλήματα, 4 κύπελλα 
και 5 ασπίδες. Έδωσε το παρόν του στις «χρυσές» 
δεκαετίες (70’ και 80’) της ΟΜΟΝΟΙΑΣ όταν η ομάδα 
κατακτούσε τον ένα τίτλο μετά τον άλλο. Ήταν μέλος 
των ομάδων του «τριφυλλιού» που πέτυχαν ιστορικές 
διακρίσεις, όπως η νίκη με 4-0 σε βάρος του Άγιαξ το 
1979 και η νίκη με 4-1 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας το 1983. 
Επίσης, αγωνίστηκε 15 φορές στην Εθνική Κύπρου. 
Μάλιστα ήταν βασικός στο ιστορικό 1-1 με αντίπαλο 
την πρωταθλήτρια κόσμου Ιταλία, το 1982 στο Τσίρειο. 
Γεννημένος νικητής και μεγάλη προσωπικότητα, 
εντός και εκτός γηπέδου. Η παρουσία του στο δεξί 

άκρο της άμυνας προσέδιδε ασφάλεια και ηρεμία στα 
μετόπισθεν με το ταλέντο, τον χαρακτήρα και έπειτα 
από κάποια χρόνια, με την εμπειρία του. Ήταν ισχυρός 
στις διεκδικήσεις τόσο στον αέρα, όσο και στο έδαφος. 
Ξεχώριζε για τη δύναμη και το πάθος στο παιχνίδι 
του, όπως και τις πλούσιες φυσικές του δυνάμεις. 
Διακρινόταν σε κάθε του εμφάνιση ο μεγάλος 
σεβασμός που ένιωθε για την ιστορία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 
Όπως ο ίδιος ανέφερε σε συνεντεύξεις του, ένιωθε 
ρίγος όποτε φορούσε την φανέλα της. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι βρίσκεται ανάμεσα στην πρώτη δεκάδα 
ποδοσφαιριστών που κατέγραψαν τις περισσότερες 
συμμετοχές με την φανέλα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ενώ 
βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε λεπτά συμμετοχής. 
Μετά το τέλος της καριέρας του, υπηρέτησε την 
αγαπημένη του ομάδα και ως προπονητής στην 
Ακαδημία Ποδοσφαίρου για περισσότερα από δέκα 
χρόνια. Γεννήθηκε στις 16/10/1955.

Beer Offer
1 FREE BEER

WITH
EVERY MEAL
 22 OCT - 5 NOV

(valid only for
delivery orders)
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Η εξειδικευµένη προπόνηση 
της οµάδας τερµατοφυλάκων

Τη φιλοσοφία της δουλειάς που γίνεται 
με τους τερματοφύλακες στην Ακαδημία 
Ποδοσφαίρου, εξήγησε ο επικεφαλής της 
προπονητής ομάδας τερματοφυλάκων 
της Ακαδημίας, Ανδρέας Λουγκρίδης. 

«Οι τερματοφύλακες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ προπονούνται 
επί καθημερινής βάσεως, γύρω στις δύο ώρες 
την ημέρα. Υπάρχουν κάποιες εξειδικευμένες 
προπονήσεις στις οποίες δουλευθούμε πάνω στη 
δύναμη. Δύο φορές την εβδομάδα δουλεύουμε 
τρεισήμισι ώρες την ημέρα και τις άλλες τρεις 
ημέρες, δύο ώρες», ανέφερε στην αρχική του 
τοποθέτηση ο κ. Λουγκρίδης και ακολούθως 
συμπλήρωσε: «Από 14 χρονών και πάνω 
ασχολούμαστε κυρίως με την τεχνική, αλλά και 
με το τακτικό κομμάτι, στο οποίο ακολουθούμε τη 
φιλοσοφία της πρώτης ομάδας». 
Όσον αφορά τους στόχους της Ακαδημίας με τους 
τερματοφύλακες, σημείωσε: «Προσπαθούμε να 
κάνουμε μια δυνατή ομάδα στην Ακαδημία, όσο 
αφορά τους τερματοφύλακες. Θέλουμε να υπάρχει 

ευγενής ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών. Στόχος 
μας είναι τα επόμενα τρία χρόνια να στείλουμε Κύπριο 

τερματοφύλακα από τις μικρές ηλικίες της Ακαδημίας, 
στην πρώτη ομάδα. Έχουμε ξεκινήσει 

πολύ καλά και θεωρώ πως τα παιδιά 
έχουν καταλάβει την φιλοσοφία 

που θέλουμε να τους μεταδώσουμε. 
Σίγουρα θα γίνουν λάθη για να μπορέσουμε 

να τα βελτιώσουμε, όμως σε γενικές γραμμές 
είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα παιδιά».
Για τις ιδιαιτερότητες της θέσης του 
τερματοφύλακα, υπογράμμισε: «Κάποια παιδιά 
που έχουν έρθει φέτος, έχουν καταλάβει 
που βρίσκονται. Πρώτο κριτήριο είναι οι 
τερματοφύλακες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να αντέχουν 

την πίεση. Τα ποιο σημαντικά στοιχεία για 
μένα είναι το μυαλό, μετά η καρδιά και μετά η 
τεχνική. Ασφαλώς, ο τερματοφύλακας σήμερα 

επιβάλλεται να είναι τέλειος και με τα δύο πόδια. 
Είναι κομμάτι της φιλοσοφίας μας το οποίο 
έχουμε ξεκινήσει ήδη να δουλεύουμε».

ΑΚΑΔΗΜΙΑ
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ

Με ποιον συμπαίκτη σου κάνεις περισσότερη παρέα;
Κυρίως με τον Μόντες.
Εαν σου προσφερόταν πρωταγωνιστικός ρόλος σε μια 
ταινία που ήδη έχει παιχτεί, σε ποια θα ήθελες να ήταν;
Deadpool
Τι είδους μουσική σου αρέσει;
Reggaeton
Εαν ήσουν ζώο, ποιο θα ήθελες να ήσουν; 
Λιοντάρι
Τι σου αρέσει περισσότερο στην Κύπρο;
Οι παραλίες
Ο πιο σημαντικός αγώνας που έχεις αγωνιστεί;
Το ντεμπούτο μου στην Primera Division, Σπόρτινγκ Χιχόν vs 
Ρεάλ Μαδρίτης
Στην παρέα είσαι συνήθως ομιλητής ή ακροατής;
Ακροατής
Ποια είναι η φιλοσοφία σου για την ζωή;
Πάντα ακολουθώ τα όνειρα μου

Σε ποια πόλη θα ήθελες να ζεις;
Μαϊάμι
Εαν ήσουν σούπερ ήρωας, ποιος θα ήθελες να ήσουν;
Σούπερμαν
Μαγειρεύεις; Αν ναι, ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου;
Ναι, στήθος κοτόπουλου
Ποιος συμπαίκτης σου μπορεί να κάνει τις περισσότερες 
κάμψεις;
Μανρίκε
Τι σκέφτεσαι συνήθως όταν οδηγάς;
Τους στίχους του τραγουδιού που ακούγεται
Εαν ήσουν ταξιδιώτης στο χρόνο, θα ήθελες να 
ταξιδέψεις στο παρελθόν ή στο μέλλον; 
Στο μέλλον
Ποιον ποδοσφαιριστή θαυμάζεις;
Κριστιάνο Ρονάλντο
Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο;
Να παίζω playstation






