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Αγαπητοί Φίλοι,

Η ανάπτυξη της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου, ώστε να καταστεί σημείο αναφοράς για την 
ΟΜΟΝΟΙΑ και κορυφαία στην Κύπρο, αποτελεί μια από τις προτεραιότητές μας. Μετά 
από ενδελεχή μελέτη και λεπτομερή αξιολόγηση όλων των παραμέτρων καταρτίσαμε 
μακροπρόθεσμο πλάνο, η εφαρμογή του οποίου πιστεύουμε ότι θα φέρει τα επιθυμητά 
αποτελέσματα. 

Αρχίσαμε με την πρόσληψη του κ. Βασίλη Μήττα στη θέση του Τεχνικού Διευθυντή της Ακαδημίας, ενός επιτυχημένου 
επαγγελματία που πληροί τα κριτήρια που έχουμε καθορίσει. Διαμορφώσαμε σε συνεργασία μαζί του το οργανόγραμμα 
της Ακαδημίας, στελεχωθήκαμε με προπονητές, γυμναστές και επιστημονικό/ιατρικό προσωπικό, επενδύσαμε σε 
εξοπλισμό. Κάναμε πολύ χρήσιμες συνεργασίες, όπως για παράδειγμα με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με 
Ιδιωτικές Σχολές και Ιδιωτικές Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. 

Επιπλέον, πρόσφατα προχωρήσαμε σε μια καινοτόμο ενέργεια για τα Κυπριακά δεδομένα , τη δημιουργία του ELITE GROUP. 
Οι ποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στο ELITE GROUP, θα απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υποστήριξη (αγωνιστική, 
ιατρική, επιστημονική κτλ), ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ανέλιξή τους. Το ELITE GROUP θα αποτελείται από 
ποδοσφαιριστές των αγωνιστικών ομάδων U15 μέχρι U19. Μέσα από τις καθημερινές προπονήσεις με την ομάδα της 
ηλικιακής τους κατηγορίας, οι ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας καλούνται να κερδίζουν τη θέση τους στο ELITE GROUP.

Έχουμε κάνει ξεκάθαρη τη σύνδεση της πρώτης ομάδας με την Ακαδημία, όχι μόνο με τη δημιουργία του ELITE 
GROUP, αλλά και με άλλες διαδικασίες και ενέργειες. Υπάρχει καθημερινή επαφή των ιθυνόντων της Ακαδημίας με 
τους επικεφαλής της ανδρικής ομάδας. Στελέχη του τεχνικού επιτελείου της πρώτης ομάδας παρακολουθούν τακτικά 
αγώνες και προπονήσεις ομάδων της Ακαδημίας. Ποδοσφαιριστές της εφηβικής ομάδας συμμετέχουν στις προπονήσεις 
της πρώτης ομάδας. Ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας, όταν κριθεί απαραίτητο, χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
και προσωπικό της πρώτης ομάδας.  

Στο σημείο αυτό να επισημάνω κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Μεγάλο βάρος δίνουμε και στην ανάπτυξη της νοοτροπίας 
που αρμόζει στο εκτόπισμα, την ιστορία και τη δυναμική της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ομάδες 
και αθλητές με πνεύμα νικητή, που να μην συμβιβάζονται με τίποτε λιγότερο πέρα από την επιτυχία. Φροντίζουμε ώστε 
όλα τα παιδιά της Ακαδημίας να γνωρίζουν την ιστορία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Να νιώθουν περήφανοι και ευλογημένοι που 
αγωνίζονται με το τιμημένο τριφύλλι στο στήθος. 

Ολοκληρώνοντας, έχω την ισχυρή άποψη ότι αυτή τη στιγμή η Ακαδημία Ποδοσφαίρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ λειτουργεί 
σε υψηλά επίπεδα. Εφαρμόζει πρότυπα Ακαδημιών του εξωτερικού. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα προς την σωστή 
κατεύθυνση. Υπάρχουν αρκετά άλλα που προγραμματίζουμε να γίνουν. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος. Ωστόσο, ο τρόπος με 
τον οποίο δουλεύουμε, μας κάνει να πιστεύουμε πως στα επόμενα χρόνια θα έχουμε ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία 
να πρωταγωνιστούν στην πρώτη ομάδα. 

Νίκος Χαραλαμπίδης
Διευθυντής Ακαδημίας ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο
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1η Αγωνιστική: ΟΜΟΝΟΙΑ – Αλκή ............................... 1-0 

2η ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ  ................................................ 2-0 

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 ΟΜΟΝΟΙΑ – Πάφος FC ............................................. 2-4 

8η Αγωνιστική (04.11.18, 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 

ΔΥΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

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)

10η Αγωνιστική
Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018
ΑΕΚ vs ΑΠΟΕΛ (17:00)
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ vs ΑΛΚΗ (19:00)
Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018
Πάφος FC vs ΕΝΠ (16:00)
ΟΜΟΝΟΙΑ vs Ανόρθωση (17:00)
Νέα Σαλαμίνα vs ΑΕΛ (18:00)
Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018
Ερμής vs Δόξα (19:00)

ΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΕΛ 7 6-1-0 15-2 19

2 Απόλλωνας 6 5-1-0 19-2 16

3 ΑΠΟΕΛ 7 5-1-1 15-11 16

4 ΑΕΚ 5 4-1-0 9-3 13

5 Νέα Σαλαμίνα 7 4-1-2 13-8 13

6 Δόξα 7 3-1-3 12-10 10

7 Ανόρθωση 7 1-3-3 6-8 6

8 ΟΜΟΝΟΙΑ 7 2-0-5 4-10 6

9 Αλκή 7 1-1-5 4-16 4

10 ΕΝΠ 7 1-1-5 8-18 4

11 Πάφος FC 6 1-1-4 6-14 4

12 Ερμής 7 1-0-6 3-12 3

ΣΚΟΡΕΡΣ

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

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

3. Ρουμπέν Χουράδο (ΑΕΛ) .......................5

- Νούνο Μοράις (ΑΠΟΕΛ) .........................5

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

Γιάννης Αναστασίου

ΕΡΜΗΣ

Ζοάο Ντε Ντέους

8η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΓΣΠ

04/11/2018, 18:00 Τ

Α

Μ

Ε

40  Γιάννης Φιρινίδης
84  Γιάννης Αραμπατζής
91  Γιώργος Παπαδόπουλλος

3  Βλαντιμίρ Βολκόβ
12  Κώστας Πηλέας
14  Μάριος Δημητρίου
18  Ιβάν Μαλόν
22  Πάρης Ψάλτης
25  Νταβίντ Κουατσίκα
42  Σάντρο Σάκχο

2  Έρολντ Γκουλόν
4  Μάριος Πουτζιουρής
6  Γιάννης Ταραλίδης
8  Γιάροσλαβ Μαρτίνιουκ
10  Ντιντάκ Ντεβεσά
23  Γεράσιμος Φυλακτού
44  Κωνσταντίνος Μπανούσης
45  Γιώργος Χριστοδούλου
77  Ηλίας Γεωργίου

7 Γιώργος Κατσιατή
9  Γιάννης Μαύρου
11  Νικολάι Κιπιάνι
19  Σεκού Κεϊτά
20  Μαρσέλ Εσόμπε
97  Ιντίο

Π
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www.greecyprus.com

ΥΨΗΛΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΕΡΜΗΣ

Το απόλυτο αφεντικό είναι η ΟΜΟΝΟΙΑ στις εντός 
έδρας αναμετρήσεις απέναντι στον Ερμή. Από 
το 1983 που η ομάδα της Αραδίππου έκανε την 
παρθενική της εμφάνιση στην πρώτη κατηγορία, οι 
δύο ομάδες αναμετρήθηκαν 14 φορές με γηπεδούχο 
την ΟΜΟΝΟΙΑ. Το «τριφύλλι» έχει κερδίσει 12 
παιχνίδια, ενώ άλλα δύο εξήλθαν ισόπαλα και 
απολογισμό 51 τέρματα υπέρ και 10 κατά.
Η ομάδα μας απέναντι στον Ερμή πανηγύρισε 
αρκετές επιτυχίες, με κάποιες να ξεχωρίζουν για την 
έκταση του σκορ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το 
6-0 της σεζόν 1983-1984, το 9-0 του 1985-1986, το 
5-1 της σεζόν 1986-1987 και το 7-1 το 2014-2015.

Στιγμιότυπο από τη νίκη της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ με 2-0 τη 
σεζόν 2011-2012.

Ο Δημήτρης Χριστοφή είχε διαμορφώσει 
το τελικό 3-0, στον αγώνα της περσινής 

περιόδου.

Ο Άντραζ Κιρμ είχε 
πετύχει δύο γκολ στη νίκη 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με 7-1 την 
περίοδο 2014-2015.

Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση 
της σεζόν 2009-2010, όπου η 
ΟΜΟΝΟΙΑ κέρδισε με 1-0.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
1983-1984 ΟΜΟΝΟΙΑ-Ερμής 6-0
1985-1986 ΟΜΟΝΟΙΑ-Ερμής 9-0
1986-1987 ΟΜΟΝΟΙΑ-Ερμής 5-1
2001-2002 ΟΜΟΝΟΙΑ-Ερμής 3-0
2009-2010 ΟΜΟΝΟΙΑ-Ερμής 1-0
2010-2011 ΟΜΟΝΟΙΑ-Ερμής 4-1
2011-2012 ΟΜΟΝΟΙΑ-Ερμής 2-0
2013-2014 
ΟΜΟΝΟΙΑ-Ερμής 2-2
ΟΜΟΝΟΙΑ-Ερμής 3-3
2014-2015 
ΟΜΟΝΟΙΑ-Ερμής 2-1
ΟΜΟΝΟΙΑ-Ερμής 7-1
2015-2016 ΟΜΟΝΟΙΑ-Ερμής 1-0
2016-2017 ΟΜΟΝΟΙΑ-ΕΡΜΗΣ 3-1
2017-2018 ΟΜΟΝΟΙΑ-ΕΡΜΗΣ 3-0
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Πώς νιώθετε για τη νέα πρόκληση στην καριέρα σας;
«Χαρούμενος, είναι ένα ενδιαφέρον πρότζεκτ, μία μεγάλη 
ομάδα. Θα έλεγα η μεγαλύτερη στην Κύπρο και είμαι 
έτοιμος για αυτήν τη νέα πρόκληση».

Τι είναι αυτό που σας έπεισε και αποδεχθήκατε την 
πρόταση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ;
«Είναι το πλάνο του κύριου Σταύρου Παπασταύρου και 
μιλώντας μαζί του αλλά και με τον Δημήτρη Γρηγόρη 
με έκαναν να καταλάβω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα 
στον Σύλλογο και γίνεται προσπάθεια για μία νέα αρχή 
σε πιο επαγγελματική βάση με μακροπρόθεσμο πρότζεκτ. 
Το κυριότερο είναι ότι ο Σύλλογος θέλει σιγά-σιγά να 
επενδύσει σε δικά του παιδιά, σε Κύπριους παίκτες, 
για αυτό και έγινε μία αναδόμηση στην Ακαδημία. Είναι 
σημαντικό ένας Σύλλογος όπως η ΟΜΟΝΟΙΑ να έχει τους 
δικούς της παίκτες και σε συνδυασμό με την οικονομική 
σταθερότητα που θα παρέχει η διοίκηση να γίνει σωστή 
δουλεια, για να μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο που 
πρέπει γιατί είναι ο μεγαλύτερος Σύλλογος στην Κύπρο 
και έχει μείνει πολλά χρόνια χωρίς να πρωταγωνιστεί. 
Σιγά – σιγά πρέπει να μπούνε οι βάσεις για να μπορέσει η 
ομάδα να πρωταγωνιστήσει».

Έχετε μεγάλη εμπειρία ως προπονητής και κυρίως 
από τη θητεία σας στον Παναθηναϊκό, είστε έτοιμος να 
αντεπεξέλθετε στην πίεση;
«Φυσικά, η πίεση είναι μέρος της δουλειάς μας και όλα 
αυτά τα χρόνια ως ποδοσφαιριστής, που αγωνιζόμουν 
σε πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά και ως προπονητής, πάντα 
υπάρχει πίεση. Δεν υπάρχει δουλειά χωρίς πίεση. Το πιο 
σημαντικό είναι να μπούνε οι βάσεις για να μπορέσει να 
δημιουργηθεί μία ομάδα που θα τη χαίρεται ο κόσμος και 
να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο».

Ο ΝΕΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥ «ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ» 
ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: 
«Να θέσουµε τις βάσεις για 

µία ΟΜΟΝΟΙΑ κυρίαρχη»  

Ο νέος τεχνικός της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 
Γιάννης Αναστασίου, υπέγραψε 
το συμβόλαιο του με την 
ομάδα και ακολούθως μίλησε 
στην επίσημη ιστοσελίδα του 
ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο 
Ελλαδίτης τεχνικός αναφέρθηκε 
στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει 
στην καριέρα του, τους λόγους 
που τον έκαναν να αποδεχθεί 
την πρόταση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 
Επίσης, μίλησε για τη 
φιλοσοφία του όσον αφορά στο 
ποδόσφαιρο και έστειλε το δικό 
του μήνυμα προς τον κόσμο της 
ομάδα μας.
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Τι θα αλλάξετε πρωτίστως στην ομάδα για να αλλάξει 
άμεσα η αγωνιστική της εικόνα;
«Έχω δει τα πέντε από τα έξι παιχνίδια της ομάδας. Αυτό 
που προέχει είναι να γίνουμε ομάδα που θα παλεύει ο ένας 
για τον άλλον και θα παλεύει 90 λεπτά για τη νίκη. Πρέπει 
να μπουν οι βάσεις για να μπορέσουμε να κτίσουμε και να 
εξελιχθούμε στη συνέχεια».

Η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι επιθετική ομάδα, συνάδει αυτό με τη 
φιλοσοφία σας ως προπονητής;
«Πάρα πολύ, μου αρέσει πολύ το επιθετικό ποδόσφαιρο, 
μου αρέσει το κυρίαρχο ποδόσφαιρο και μου αρέσει 
η ομάδα στο γήπεδο να κυριαρχεί. Αυτά είναι τα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μία ομάδα κορυφής 
και αυτά θα προσπαθήσουμε να βάλουμε σιγά-σιγά στο 
παιχνίδι μας. Σίγουρα μεγάλο ρόλο παίζει το ψυχολογικό 
κομμάτι, αλλά έχουμε εικόνα της ομάδας, ξέρουμε που 
ερχόμαστε και πρέπει να μπουν οι βάσεις για να παίζουμε 
καλό ποδόσφαιρο. Να το χαιρόμαστε πρώτα εμείς και μετά 
όλοι οι υπόλοιποι».

Ποιο είναι το μήνυμα σας προς το κόσμο της 
Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α Σ ;
«Γνωρίζω ότι ο κόσμος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι πολύ 
πληγωμένος και μπορώ να υποσχεθώ ότι θα δουλέψουμε 
πολύ σκληρά για να βελτιωθούμε σε όλα τα επίπεδα και 
το κυριότερο να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Θα θέσουμε 
τις βάσεις για να δημιουργήσουμε μία ομάδα με σωστή 
νοοτροπία, ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε όσα 
περισσότερα παιχνίδια μπορούμε».

Ο Ανδρέας Σκέντζος ανέλαβε ρόλο βοηθού 
προπονητή. Είναι 46 ετών και έχει να επιδείξει 
αξιοσημείωτη καριέρα στα Ελληνικά γήπεδα ως 
κεντρικός αμυντικός. Φόρεσε την φανέλα των 
Πανελευσινιακού, ΟΦΗ, Άρη Θεσσαλονίκης, 
Εργοτέλη και Α.Σ Ρόδου. Την προπονητική του 
καριέρα την ξεκίνησε ως συνεργάτης του Νίκου 
Αναστόπουλου στην τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ και 
του Άρη Θεσσαλονίκης. Από τον Δεκέμβρη του 2017 
εργαζόταν ως πρώτος προπονητής στον Πανθηραϊκό.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ

Ο Γιάννης Αναστασίου κατάγεται από την Άρτα και 
είναι 46 χρόνων (05/03/1973). Κατέγραψε πολύ 
αξιόλογη καριέρα ως επιθετικός, όχι μόνο σε 
ομάδες της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, με 
παρουσία σε Συλλόγους όπως η Άντερλεχτ, ο Άγιαξ 
και η Ρόντα.
Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, 
παρέμεινε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Από το 2008 
άρχισε την καριέρα του ως βοηθός προπονητής στο 
πλευρό του Χεν τεν Κάτε στον Παναθηναϊκό. Στη 
συνέχεια ανέλαβε ως προπονητής στην περίφημη 
ακαδημία του Άγιαξ και για δύο χρόνια καθοδηγούσε τη 
δεύτερη ομάδα του «Αίαντα». Ακολούθως, εργάστηκε 
για ένα μικρό διάστημα στην Πρέμιερ Λιγκ, αφού 
κατείχε θέση στο προπονητικό επιτελείο της Ρέντινγκ.
Τον Μάιο του 2013 ανέλαβε τα ηνία του 
Παναθηναϊκού, όπου παρέμεινε μέχρι τον Νοέμβριο 
του 2015. Με το «τριφύλλι» της Αθήνας κατέκτησε 
το κύπελλο στην πρώτη του σεζόν, ενώ το 2014 
ψηφίστηκε ως ο καλύτερος προπονητής στην 
Ελλάδα. Υπό τις οδηγίες του, ο Παναθηναϊκός σε 
δύο αγωνιστικές περιόδους τερμάτισε στη 2η θέση, 
πίσω από τον Ολυμπιακό. 
Μετά την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό, 
εργάστηκε για έναν χρόνο στην ολλανδική Ρόντα και 
στη συνέχεια για έξι μήνες στη βελγική Κορτράικ. Είναι 
κάτοχος του προπονητικού διπλώματος UEFA PRO. 
«Δεν υπάρχει μέρα να μη μαθαίνω. Θέλω να 
εξελίσσομαι. Η αγορά και το ίδιο το ποδόσφαιρο, 
οι ποδοσφαιριστές, όλα εξελίσσονται και πρέπει να 
συμβαδίζεις με την εποχή» ανέφερε σε πρόσφατες 
δηλώσεις του ο κ. Αναστασίου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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Τόμας Μεχίας ...........................630’
Ίσμα Λόπες ................................630’
Γιόρντι Γκόμεθ .........................630’
Mατ Ντάρμπισαϊαρ ...................630’
Φράνιο Πρέτσε .........................586’
Κρις Μόντες ..............................468’
Λουκάς Βύντρα ........................450’
Άλεξ Σοάρες .............................442’
Νταβίντ Ραμίρεζ .......................390’
Γιάννης Κούσουλος ................277’
Σάσα Ζίβετς ...............................271’
Τζαϊλσον ....................................238’
Χουανάν Εντρένα .....................234’
Μικάελ Γκαφούρ......................225’
Χόρχε Ενρίκεζ ..........................180’
Αλμπέρτο Λόρα ........................141’
Φάνος Κατελάρης ...................136’
Δημήτρης Χριστοφή ................129’
Τζαρσίνιο Αντόνια ...................59’
Χουάν Αλμπίν ...........................43’
Κριστιάν Μανρίκε ....................11’
Tζόρτναν Γκρίνιτς ....................6’

ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τόμας Μεχίας ...........................7
Ίσμα Λόπες ................................7
Mατ Ντάρμπισαϊαρ ...................7
Άλεξ Σοάρες .............................7
Γιόρντι Γκόμεθ .........................7
Φράνιο Πρέτσε .........................7
Κρις Μόντες ..............................6
Νταβίντ Ραμίρεζ .......................6
Χουανάν Εντρένα .....................6
Λουκάς Βύντρα ........................5
Σάσα Ζίβετς ...............................4
Δημήτρης Χριστοφή ................4
Γιάννης Κούσουλος ................4
Αλμπέρτο Λόρα ........................3
Τζαϊλσον ....................................3
Μίκαελ Γκαφούρ......................3
Χόρχε Ενρίκεζ ..........................3
Κρίστιαν Μανρίκε ....................2
Τζαρσίνιο Αντόνια ...................2
Χουάν Αλμπίν ...........................2
Τζόρνταν Γκρίνιτς ....................1
Φάνος Κατελάρης ...................1

Τα κυριότερα στατιστικά 
της ομάδας μας στις πρώτες επτά αγωνιστικές

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
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Mατ Ντάρμπισαϊαρ ...................7
Άλεξ Σοάρες .............................6
Φράνιο Πρέτσε .........................6
Κρις Μόντες ..............................5
Λουκάς Βύντρα ........................5
Νταβίντ Ραμίρεζ .......................5
Τζαϊλσον ....................................3
Δημήτρης Χριστοφή ................3
Μίκαελ Γκαφούρ......................3
Χόρχε Ενρίκεζ ..........................3
Γιάννης Κούσουλος ................3
Χουανάν Εντρένα .....................2
Αλμπέρτο Λόρα ........................2
Σάσα Ζίβετς ...............................2
Τζαρσίνιο Αντόνια ...................1

ΒΑΣΙΚΟΣ

Χουανάν Εντρένα .....................4
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
Νταβίντ Ραμίρεζ .......................1
Άλεξ Σοάρες .............................1
Φάνος Κατελάρης ...................1
Φράνιο Πρέτσε .........................1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Φράνιο Πρέτσε ......................1
Ματ Ντάρμπισαϊαρ ................1
Δημήτρης Χριστοφή .............1
Ίσμα Λόπεζ .............................1

ΓΚΟΛΑΣΣΙΣΤ

Γιόρντι Γκόμεθ ......................1
Σάσα Ζίβετς ............................1
Mατ Ντάρμπισαϊαρ ................1
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η παρουσία του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στα 
παιχνίδια απέναντι σε Πάφος FC και ΑΠΟΕΛ.
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Παρακολουθήστε φωτορεπορτάζ από τους 
αγώνες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ απέναντι σε Πάφος 
FC και ΑΠΟΕΛ

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Συνεχίζεται η επένδυση στο Ιατρικό/
Επιστημονικό επιτελείο του ποδο-
σφαιρικού τμήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 
Η ομάδα μας προχώρησε σε περαιτέρω 
ενίσχυση με το σύστημα INDIBA activ, 
το οποίο αποτελεί την κορυφαία θερα-
πεία παγκοσμίως για την πρόληψη και 
ταχεία αποκατάσταση μυοσκελετικών 
τραυματισμών.

To INDIBA activ βασίζεται σε μοναδι-
κή τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων και 
αποτελεί βασική επιλογή κορυφαίων 
αθλητικών συλλόγων, όπως Μπαρτσε-
λόνα, Λίβερπουλ, ΑΕΚ Αθηνών, ΠΑΟ 
κτλ, αλλά και χιλιάδων επαγγελματιών 
υγείας σε όλο τον κόσμο. Η ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ είναι η πρώτη ομάδα στην 
Κύπρο που επενδύει στο INDIBA 
activ. Το INDIBA activ αντιπρο-
σωπεύεται κατά αποκλειστικότη-

τα στην Κύπρο, από την εταιρεία Ostracon (www.
ostraconmed.com).

Υπενθυμίζεται πως τους τελευταίους μήνες έχει γί-
νει σοβαρή επένδυση στο Ιατρικό και Επιστημονικό 
επιτελείο, με ανθρώπινο δυναμικό, συνεργασίες και 
εξοπλισμό. Η ΟΜΟΝΟΙΑ έχει συνάψει συνεργασίες με 
το American Medical Centre και το Ευρωπαϊκό Πανε-
πιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον, έχει αγοραστεί αρκετός 
καινούργιος εξοπλισμός για επιστημονικά και ιατρι-

κά ζητήματα, όπως για παράδειγμα 
το σύστημα GPS Catapult, το οποίο 
καθημερινά καταγράφει τον προ-
πονητικό φόρτο και διασφαλίζει 
την ποιότητα της προπόνησης. Αξι-
ολογούνται συνεχώς τα δεδομένα, 

καθώς η ανάπτυξη σε ιατρικά 
και επιστημονικά θέματα είναι 
διαρκής. δίπλα τους, όπως και 
αυτοί. Λίγη υπομονή και η ΟΜΟ-

ΝΟΙΑ θα πάει μπροστά».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ 
ΙΑΤΡΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Ενίσχυση με το σύστημα 
INDIBA activ!
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Παράγοντες και ποδοσφαιριστές 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ συμμετείχαν στην 
9η ετήσια αιμοδοσία του Fan Club 
Lakatamias!
Με τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών και 
παραγόντων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ διεξήχθη 
με απόλυτη επιτυχία η 9η ετήσια 
αιμοδοσία του Fan Club Lakatamias, 
η οποία ήταν αφιερωμένη στη μνήμη 
του αείμνηστου και πολύ ξεχωριστού 
φίλου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Δημήτρη 
Στέλιου (Piccadilly).

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, 
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Η 9η ετήσια αιμοδοσία 
του Fan Club Lakatamias



OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 23

22

15  ALBERTO 

LORA
Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα 

της ομάδας μας το περασμένο καλοκαίρι. 

Ο Ισπανός δεξιός μπακ εντάχθηκε το 

1999, σε ηλικία 12 ετών, στη φημισμένη 

Ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης. Έμεινε στα 

τμήματα υποδομής των «Μαδριλένων» 

μέχρι το 2006 και στη συνέχεια μεταπήδησε 

στην Σπόρτινγκ Χιχόν, όπου αυτή έμελλε 

να είναι η ομάδα που θα στιγμάτιζε την 

καριέρα του. Έπαιξε για 12 γεμάτα χρόνια 

στο Χιχόν όπου αγαπήθηκε όσο λίγοι, 

καταγράφοντας περίπου 300 συμμετοχές, 

αρκετές εξ αυτών στην Primera Division. 

Επιπλέον, διετέλεσε πρώτος αρχηγός της 

ομάδας για αρκετά χρόνια και τιμήθηκε από 

διοίκηση και οπαδούς πριν αποχωρήσει το 

περασμένο καλοκαίρι για να ενταχθεί στην 

ομάδα μας. «Είναι γεγονός ότι η αλλαγή 

αυτή είναι εκτός του χώρου που έμαθα να 

λειτουργώ, όμως είμαι πολύ αισιόδοξος 

και ενθουσιασμένος. Έρχομαι με μεγάλη 

όρεξη να βοηθήσω την ομάδα, να 

υποστηρίξω την προσπάθεια που γίνεται» 

ανέφερε μεταξύ άλλων, στις πρώτες 

του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
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«Σύνδεσμος Ευημερίας Ατόμων 
Με Νοητική Αναπηρία (σεανα)»

Ο Σύνδεσμος λειτουργεί Κέντρα από το 1990, στα 
οποία φιλοξενούνται για φροντίδα και αποκατάσταση 
ανάπηρα ενήλικα άτομα, με βαριά νοητική υστέρηση 
και σοβαρές πολλαπλές αναπηρίες που δεν γίνονται 
δεκτά, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης τους,  
σε κανένα άλλο ίδρυμα της περιοχής Λευκωσίας.  Τα 
άτομα αυτά γίνονται δεκτά στα προγράμματα του Συν-
δέσμου στην ηλικία των 18 – 20 ετών και παραμένουν 
εκεί για το υπόλοιπο της ζωής τους.  Με την πάροδο 
του χρόνου η κατάσταση τους χειροτερεύει, οι ανάγκες 
τους διαφοροποιούνται και αυξάνονται, συνεπώς χρει-
άζεται διαρκής βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονι-
σμός στον τρόπο λειτουργίας του Συνδέσμου, ώστε να 
διατηρείται το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών. Όραμα 
του Συνδέσμου ήταν και παραμένει η ποιοτική παροχή 
υπηρεσιών σε ανθρώπους πολύ επιβαρημένους, ίσως 
τους πιο επιβαρυμένους και εξαρτημένους συνανθρώ-
πους μας.  Η παροχή στοργής, θαλπωρής και αποδοχής 
είναι ύψιστης προτεραιότητας.

Ο «Σύνδεσμος Ευημερίας Ατόμων Με Νοητική Αναπη-
ρία (σεανα)» ευχαρίστηε θερμά την ΟΜΟΝΟΙΑ για την 
όμορφη πρωτοβουλία και την ουσιαστική βοήθεια που 
προσέφερε. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 661 706

Φιλοξένησε στο ΓΣΠ τον «Σύνδεσμο Ευημερίας 
Ατόμων Με Νοητική Αναπηρία (σεανα)» η ΟΜΟΝΟΙΑ 

και διενεργήθηκε έρανος για ενίσχυσή του!

Τον «Σύνδεσμο Ευημερίας Ατόμων Με 
Νοητική Αναπηρία (σεανα)» φιλοξένησε 
η ΟΜΟΝΟΙΑ στο Θεωρείο 24, στον αγώνα 
της περασμένης αγωνιστικής με την Πάφο 
FC, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινω-
νικής ευθύνης της ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαι-
ρο. Επιπλέον, διενεργήθηκε έρανος στους 
χώρους του σταδίου ΓΣΠ για οικονομική 
ενίσχυση των Κέντρων Ημερήσιας Φρο-
ντίδας του Συνδέσμου.
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¦åòÝïäï÷: 1968-1974
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¦òöôáõìÜíáôá: 2
ºàðåììá: 2

¡¹¿Ä¡Ãª
Æª¶¤¶¦¸ª

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

Γ ΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΕΛΕΠΗΣ

Από τις μεγαλύτερες μορφές στην Ιστορία της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Αγωνίστηκε στους πράσινους από 
το 1968 μέχρι το 1974 και σε αυτά τα έξι χρόνια 
κατέγραψε 76 συμμετοχές, 6 γκολ και πανηγύρισε 
δύο νταμπλ.Συνέδεσε το όνομά του με μια κορυφαία 
στιγμή, όχι μόνο του Συλλόγου, αλλά και του 
κυπριακού ποδοσφαίρου. Το φθινόπωρο του 
1972 η ΟΜΟΝΟΙΑ έγινε η πρώτη Κυπριακή ομάδα 
που προκρίθηκε σε δεύτερο γύρο των Κυπέλλων 
Ευρώπης. Το «τριφύλλι» είχε ηττηθεί με 2-1 στον 
πρώτο αγώνα για το Κύπελλο Πρωταθλητριών από 
την πρωταθλήτρια Ιρλανδίας, Γότερφορντ, ωστόσο 
κέρδισε με 2-0 στον επαναληπτικό που έγινε σε 
ένα κατάμεστο ΓΣΠ. Τα δύο γκολ σε εκείνο το 
ιστορικό παιχνίδι σημείωσε ο Γιώργος Τσελεπής, 
«υπογράφοντας» την πρόκριση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

στον επόμενο γύρο, όπου τέθηκε αντιμέτωπη με την 
Μπάγερν Μονάχου.Υπηρέτησε σε όλη την καριέρα 
του το «τριφύλλι», καθώς αρνήθηκε δελεαστικές, 
για την εποχή, προτάσεις από άλλες ομάδες, που 
ήθελαν να τον αποκτήσουν. Ο ίδιος δήλωνε πάντα 
πιστός στρατιώτης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, την οποία 
παρακολουθεί τακτικά μέχρι σήμερα.Αγωνιζόταν 
στη θέση του δεξιού εξτρέμ και κύριο χαρακτηριστικό 
του ήταν οι σέντρες ακριβείας, η σωστή αντίληψη 
του χώρου, το πάθος και η αποφασιστικότητα. Μετά 
το τέλος της καριέρας του, ακολούθησε με μεγάλη 
επιτυχία καριέρα προπονητή. Μάλιστα, υπό τις 
οδηγίες του αγωνίστηκαν ποδοσφαιριστές που στη 
συνέχεια τίμησαν τη φανέλα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όπως 
οι Ανδρέας Χαρίτου και Πανίκος Ξιούρουππας.Ο 
Γιώργος Τσελεπής γεννήθηκε στις 24/4/1949.

Beer Offer
1 FREE BEER

WITH
EVERY MEAL
 22 OCT - 5 NOV

(valid only for
delivery orders)
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Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
προχώρησε πρόσφατα στη δημιουργία 
του ELITE GROUP, μια καινοτόμο 
ενέργεια για τα Κυπριακά δεδομένα. Οι 
ποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στο 
ELITE GROUP, θα απολαμβάνουν υψηλού 
επιπέδου υποστήριξη (αγωνιστική, 
ιατρική, επιστημονική κτλ), ώστε να 
επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ανέλιξή 
τους.

Το ELITE GROUP θα αποτελείται από ποδοσφαιριστές 
των αγωνιστικών ομάδων U15 μέχρι U19. Θα 
προπονείται μια φορά τη βδομάδα υπό τις οδηγίες των 
επικεφαλής της προπονητικής ομάδας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 
Σε μεταγενέστερο στάδιο θα δίνουν και φιλικά παιχνίδια. 
Μέσα από τις καθημερινές προπονήσεις με την ομάδα 
της ηλικιακής τους κατηγορίας, οι ποδοσφαιριστές της 
Ακαδημίας θα καλούνται να κερδίζουν τη θέση τους στο 
ELITE GROUP.
Ο Διευθυντής Ακαδημίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Νίκος 

Χαραλαμπίδης, δήλωσε: «Το ELITE GROUP έχει 
δημιουργηθεί μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας 
ανάπτυξης των ποδοσφαιριστών της Ακαδημίας. 
Σκοπός είναι να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να 
αναπτυχθούν σωστά και να μπορέσουν να φτάσουν, 
όπως όλοι ευχόμαστε, στην πρώτη ομάδα. Έτσι ώστε να 
έχουμε τον Κύπριο ποδοσφαιριστή, όχι μόνο στα λόγια, 
αλλά και στην πράξη».
Από την πλευρά του, ο Τεχνικός Διευθυντής 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Άνχελ Γκόμεθ, ανέφερε για τη 
δημιουργία του ELITE GROUP: «Είμαστε πολύ 
χαρούμενοι με αυτό το νέο πρότζεκτ, με τους 
ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας. 
Αρχίσαμε σήμερα για πρώτη φορά. Έχουμε ξεκαθαρίσει 
πως ο σκοπός αυτής της δουλειάς μαζί τους, με τον 
γιατρό, με τους προπονητές φυσικής κατάστασης και 
τον διατροφολόγο, με τον προπονητή τερματοφυλάκων, 
είναι για να έχουμε παίκτες που θα είναι έτοιμοι να 
μπουν στην πρώτη ομάδα σε ένα, δύο, τρία χρόνια. 
Ξέρουμε πως έχουν υψηλό επίπεδο ποιότητας 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΕ ΜΙΑ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η δημιουργία του ELITE GROUP, 
οι προοπτικές και οι στόχοι
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και στόχος μας είναι να τους κάνουμε καλύτερους 
ποδοσφαιριστές και να δουλέψουμε σε συγκεκριμένους 
τομείς που αφορούν τη θέση τους. Αυτή τη στιγμή όλοι 
οι παίκτες είναι πολύ καλοί και είμαστε χαρούμενοι για 
το γεγονός αυτό».
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Τεχνικού 
Διευθυντή της Ακαδημίας, Βασίλη Μήττα, ο οποίος 
τόνισε: «Στην καριέρα μου, στο κομμάτι των Ακαδημιών, 
δεν υπήρξε άλλη φορά που η πρώτη 
ομάδα είχε δώσει τόσο έμφαση 
στην Ακαδημία και το δείχνει 
έμπρακτα. Καθημερινά συζητάμε 
τι πρέπει να διορθώνουμε για να 
προωθηθούν ποδοσφαιριστές στην 
πρώτη ομάδας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 
Ο τεχνικός διευθυντής, Άνχελ 
Γκόμεθ και ο Μανέλ Μπεναβέντε, 
που ασχολείται με το σκάουτινγκ, 
είναι καθημερινά κοντά μας στην 
Ακαδημία. Δημιουργήσαμε ένα 
καινούργιο πρότζεκτ, στο οποίο 
κάποια παιδιά από την Ακαδημία μας θα προπονούνται 
μία φορά την εβδομάδα υπό τη σκέπη των Υπευθύνων 
της πρώτης ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε στο 
μέλλον να αναδείξουμε κάποιους ποδοσφαιριστές που 
να διαπρέψουν στην ΟΜΟΝΟΙΑ».

Τέλος, τις δικές του σκέψεις για αυτήν την 
καινοτόμο ενέργεια της Ακαδημίας, κατέθεσε και 
ο Επικεφαλής του Τμήματος Σκάουτινγκ, Μανέλ 
Μπεναβέντε: «Η επιλογή έγινε ανάμεσα στους 
ποδοσφαιριστές που είχαμε παρακολουθήσει την 
προηγούμενη εβδομάδα. Όπως έχουμε παρατηρήσει, 
υπάρχουν ποδοσφαιριστές με προοπτική. Αυτό 
βέβαια δεν σημαίνει πως μόνο αυτοί θα παραμείνουν 

σε αυτή την επίλεκτη 
ομάδα. Θα συνεχίσουμε να 
παρακολουθούμε παίκτες και 
θα επιλέξουμε και άλλους, 
ανάλογα με το προφίλ τους. 
Είμαι πολύ ενθουσιασμένος 
με τους παίκτες που έχουν 
ένα υψηλό τεχνικό επίπεδο 
και πάνω από όλα όρεξη 
για δουλειά. Όταν επιλέγεις 
παίκτες στην Ακαδημία, είναι 
σαν να έχεις ένα κήπο όπου 
φυτεύεις λουλούδια. Όπως το 

λουλούδι πρέπει να το ποτίζεις για να μεγαλώνει, έτσι 
και τους ποδοσφαιριστές οφείλεις να τους δουλεύεις 
ολοένα και περισσότερο, ώστε να μπορέσουν να 
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της πρώτης ομάδα και 
να αποτελέσουν σημαντικά στελέχη της στο μέλλον».

ΤΟ ELITE GROUP 
ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
U15 ΚΑΙ U19. ΘΑ 
ΠΡΟΠΟΝΕΤΑΙ ΜΙΑ 
ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ



OMONOIA | Πρόγραμμα Αγώνα, Τεύχος 23

30

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ

Με ποιον συμπαίκτη σου κάνεις 
περισσότερη παρέα;
Ειλικρινά, έχω πολύ καλές σχέσεις 
με όλους. Είμαστε μία πολύ δεμένη 
ομάδα με φοβερούς ποδοσφαιριστές 
και κυρίως πολύ καλούς χαρακτήρες. 

Τι είδους μουσική σου αρέσει;
Μου αρέσουν όλα τα είδη μουσικής. 
Συχνά, ακούω μουσική στα 
αποδυτήρια… κάτι που δεν αρέσει 
στον Ματ! 

Εάν ήσουν ζώο, ποιο θα ήθελες να 
ήσουν; 
Αετός. Θα μου άρεσε να πετώ

Τι σου αρέσει περισσότερο στην 
Κύπρο;
Οι φίλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Ένα πράγμα που σε χαρακτηρίζει;
Αγαπώ την δουλειά μου

Ο ποιο σημαντικός αγώνας που 
έχεις αγωνιστεί;
Το πρώτο μου παιχνίδι με τη Ρεάλ 
Μαδρίτης απέναντι στη Χετάφε. 
Επίσης πολύ σημαντικό ήταν και το 
παιχνίδι κυπέλλου με την Μίντλεσπρο 
απέναντι στη Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ, 
όπου κερδίσαμε μέσα στο Ολντ 
Τράφορντ, στα πέναλντι. 

Στην παρέα είσαι συνήθως 
ομιλητής ή ακροατής;
Ακροατής

Ποια είναι η φιλοσοφία σου για 
την ζωή;
Θυμάμαι πάντα τις καλές στιγμές του 
παρελθόντος, ζω το παρόν και βάζω 
στόχους για το μέλλον

Σε ποια πόλη θα ήθελες να ζεις;
Νέα Υόρκη

Εάν ήσουν σούπερ ήρωας, ποιος θα 
ήθελες να ήσουν;
Μπάτμαν

Ποιος συμπαίκτης σου μπορεί να 
κάνει τις περισσότερες κάμψεις;
Γιόρντι Γκόμεθ

Εάν ήσουν ταξιδιώτης στο χρόνο, 
θα ήθελες να ταξιδέψεις στο 
παρελθόν ή στο μέλλον; 
Στο μέλλον

Ποιον ποδοσφαιριστή θαυμάζεις;
Ρονάλντο, το «Φαινόμενο»

Τι κάνεις πάντα πριν να μπεις στο 
γήπεδο;
Προσπαθώ να εμψυχώσω τους 
συμπαίκτες μου

Τι σου αρέσει να κάνεις στον 
ελεύθερό σου χρόνο;
Μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω 
και να επισκέπτομαι καινούργια μέρη



ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ




