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Διάσκεψη Τύπου παραχώρησε ο κ. Σταύρος Παπασταύ-
ρου με την ευκαιρία της διακοπής του πρωταθλήματος 
και της συμπλήρωσης έξι μηνών από την παρουσία του 
στη Διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Στη Διά-
σκεψη συμμετείχαν 16 δημοσιογράφοι που εκπροσω-
πούσαν όλα τα συγκροτήματα ΜΜΕ της Κύπρου. Η όλη 
διαδικασία είχε διάρκεια μία ώρα και 40 λεπτά, χωρίς 
περιορισμούς στη θεματολογία των ερωτήσεων.

Περιμένατε το χειρότερο αγωνιστικό σενάριο με την 
ομάδα μετά το τέλος του πρώτου γύρου να βρίσκεται 
εκτός πρώτης εξάδας;
«Τα περιμέναμε όλα. Ελπίζαμε για το καλύτερο, αλλά ήρθε 
το χειρότερο. Τώρα για το αν είμαστε ευχαριστημένοι με 
τη θέση που είμαστε, φυσικά δεν είμαστε ευχαριστημένοι. 
Έγινε και γίνεται σκληρή δουλειά για να πάει πιο καλά η 
ομάδα και να ανέβει πιο ψηλά στη βαθμολογία. Ελπίζουμε 

και πιστεύουμε ότι σιγά σιγά με τη δουλειά που γίνεται θα 
καλυτερέψει η θέση μας».

Είστε απογοητευμένος;
«Φυσικά, είμαστε όλοι απογοητευμένοι, περιμέναμε κάτι 
καλύτερο. Δεν ήρθαμε στην ΟΜΟΝΟΙΑ για να είμαστε στην 
έβδομη θέση τα Χριστούγεννα, όμως δεν ήταν κάτι που 
αποκλείαμε. Έγιναν πολλές αλλαγές στην ομάδα και στη 
διοίκηση του τμήματος. Όταν ξεκινάς ένα καινούργιο πρό-
τζεκτ, αν και η ΟΜΟΝΟΙΑ φυσικά είναι εδώ και 70 χρόνια, 
υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Αυτό συμβαίνει συνήθως 
όταν ξεκινάς κάτι καινούργιο στη ζωή ή επαγγελματικά». 

Πού θεωρείτε ότι έγινε λάθος και η ομάδα δεν έχει την 
πορεία που θέλατε; Ποιοι θεωρείτε ότι ευθύνονται;
«Ο χρόνος που είχαμε από την ημέρα που αναλάβαμε μέ-
χρι την ημέρα που ξεκινήσαμε την προετοιμασία δεν μας 

Η Συνέντευξη 
Τύπου του 
κ. Σταύρου 
Παπασταύρου
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βοήθησε, όμως δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Είχαμε αυτόν 
τον χρόνο και προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσα-
με. Δεν θα σας πω ότι δεν έγιναν λάθη. Κάναμε όλοι λάθη, 
αλλά τα φτιάχνουμε και προχωρούμε μπροστά. Οτιδήποτε 
στη ζωή ή επαγγελματικά γίνεται λάθος, προσπαθείς πρώ-
τα να βρεις λύσεις και μετά να πας πίσω να δεις ποιος έκα-
νε τα λάθη και γιατί τα έκανε. Αυτό κάνουμε τώρα». 

Τι απαντάτε σε αυτούς που σας καταλογίζουν ευθύνες 
ότι εμπιστευτήκατε λάθος άτομα σε θέσεις κλειδιά με 
αποτέλεσμα να γίνουν πολλές λανθασμένες επιλογές 
με αρνητικό αντίκτυπο στην ομάδα; 
«Όταν μιλάμε για ευθύνες, είμαι ο επενδυτής, άρα αυτός 
που μέσω κάποιας διαδικασίας έφερα κάποιους ανθρώ-
πους. Ορισμένοι από αυτούς κάναμε λάθη, δεν θα κάτσου-
με εδώ να πούμε ότι δεν κάναμε καθόλου λάθη ή ποιος τα 
έκανε. Το θέμα είναι να προχω-
ρήσουμε, να δούμε αν αυτοί που 
έκαναν λάθη πρέπει να φτιάξουν 
τα λάθη τους και να συνεχίσουν 
ή αν πρέπει να φέρουμε άλλους 
σε αυτές τις θέσεις. Ο σκοπός 
μας σήμερα δεν είναι να κατη-
γορήσουμε τον οποιονδήποτε. 
Είναι θέμα να βρούμε λύσεις 
για να βελτιωθεί η αγωνιστική 
κατάσταση της ομάδας και να 
προχωρήσουμε μπροστά. Έγιναν 
πολλά πράγματα και πολλή δου-
λειά μέχρι σήμερα. Δυστυχώς όλη αυτή η δουλειά που έγι-
νε δεν φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Ελπίζουμε ότι σιγά - σιγά 
θα φανεί και μέσα στο γήπεδο». 

Πώς θα οργανώσετε το ποδοσφαιρικό τμήμα, θα προ-
χωρήσετε σε αντικατάσταση ατόμων;
«Υπάρχει μια διαδικασία όταν προσλαμβάνουμε και όταν 
απολύουμε κάποιους. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για το 
ποδόσφαιρο. Κάθε μέρα όποιος είναι είτε στη διοίκηση, 
είτε στη διεύθυνση της εταιρίας, αξιολογείται. Θα αξιολο-
γηθούν όλοι μέσω τις διαδικασίας που έχουμε αν πρέπει 
να παραμείνουν ή όχι. Δεν είναι κανένας εκεί που δεν μπο-
ρεί να φύγει, είναι ανάλογα με το τι προσφέρει και τι δεν 
προσφέρει ο καθένας»

Θα προσλάβετε κάποια άλλα άτομα; 
«Πάντα υπάρχει πιθανότητα να προσλάβουμε ή να απολύ-
σουμε οποιονδήποτε. Δεν έχει κανένα εκεί που είναι βασι-
λιάς. Είναι όλοι κάτω από αξιολόγηση καθημερινά».

Με βάση την εμπειρία που έχετε μέχρι σήμερα θεωρεί-
τε ότι είναι δυνατό να διευθύνετε την ΟΜΟΝΟΙΑ από το 

εξωτερικό χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο; 
«Η απόσταση παλαιότερα ίσως να αποτελούσε εμπόδιο 
που δυσκόλευε τη διοίκηση, αλλά σήμερα με την τεχνο-
λογία που υπάρχει, που μπορείς να επικοινωνήσεις με 
οποιονδήποτε, είναι κάπως πιο εύκολο. Οι εταιρείες μου 
στην Αμερική είναι σε έξι πολιτείες, είμαστε 800 άτομα 
και κάθε μέρα χρησιμοποιούμε αυτήν την εφαρμογή, επι-
κοινωνούμε και κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Θα προ-
τιμούσα και εγώ να ήμουν στην Κύπρο, αλλά επειδή δεν 
μπορώ, υπάρχουν άνθρωποι στην Κύπρο που επικοινωνώ 
καθημερινά μαζί τους και όταν λέω καθημερινά, εννοώ 
σχεδόν όλη μέρα και δουλεύουμε μαζί, βρίσκουμε λύσεις, 
αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που έχουμε και λαμβά-
νουμε αποφάσεις μαζί».

Πότε καταλάβατε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά; 
«Δεν είμαι γνώστης του ποδοσφαί-
ρου, σε διοίκηση ποδοσφαίρου. Από 
το πρώτο-δεύτερο παιχνίδι, αν και 
νικήσαμε, δεν ήμασταν ευχαριστη-
μένοι με την απόδοση της ομάδας. 
Όμως πρέπει να δώσεις χρόνο, ήταν 
καινούργια ομάδα, καινούργιοι παί-
κτες, καινούργιο προπονητικό τιμ, 
ήταν όλα καινούργια. Δεν μπορείς 
τρέξεις να βγάλεις συμπεράσματα 
χωρίς να δώσεις κάποιο χρόνο, να 
δεις αν αυτοί οι άνθρωποι, παίκτες, 
προπονητές που είναι μέσα μπορούν 

να κάνουν τη δουλειά. Οπότε, δεν υπήρχε μια ειδική μέρα 
που να πω πως αυτό που έχουμε δεν κάνει και δεν δου-
λεύει. Δεν συμφωνώ πως ό,τι χτίστηκε μέχρι σήμερα, δεν 
δουλεύει. Χρειάζονται να γίνουν ορισμένες αλλαγές ή σε 
ποδοσφαιριστές ή σε προπονητές ή σε οτιδήποτε στη διοί-
κηση για να καλυτερέψει η κατάσταση. Το λέω γενικά, για-
τί κάθε μέρα βλέπουμε και ακούμε ορισμένες καταστάσεις 
ή σημεία που δεν μας αρέσουν. Δεν σημαίνει πως θα φτά-
σουμε μια μέρα να πούμε πως όλα δουλεύουν ρολόι και 
δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα. Καθημερινά πρέπει 
να βρίσκουμε τρόπους να γίνουμε καλύτεροι απ’ ό,τι ήμα-
σταν πριν. Απλώς έπρεπε να δώσουμε χρόνο σε αυτούς 
που ήρθαν, ώστε να μας δείξουν τι μπορούν να κάνουν και 
τι δεν μπορούν να κάνουν».

Επτά μήνες μετά, πως αισθάνεστε αυτή τη στιγμή για 
την πορεία που πήραν τα πράγματα; 
«Δεν είμαι ευχαριστημένος με την πορεία που έχουμε 
μέχρι σήμερα, είναι λογικό. Είμαι απογοητευμένος. Μου 
στέλνει μηνύματα ο κόσμος για το αν θέλω να φύγω, αν 
βαρέθηκα. Το μήνυμα που θέλω να βγάλω προς τα έξω 
είναι πως δεν ήρθα για επτά μήνες στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Έχου-

με ορισμένους στόχους και όταν τους πετύχουμε αυτούς 
τους στόχους που είναι ο πρωταθλητισμός, και δεν μιλώ 
για ένα-δύο χρόνια, όταν έρθουν αυτές οι μέρες που θα 
πάρουμε αποτελέσματα μπορείτε να με ρωτήσετε αν βα-
ρέθηκα ή όχι, αλλά προς το παρόν, οι στόχοι δεν άλλαξαν».

H OMONOIA βρίσκεται μόλις πέντε βαθμούς πάνω από 
τη ζώνη του υποβιβασμού. Αν σας ανησυχεί και πόσο 
το γεγονός αυτό και το ότι είναι πολύ κοντά η ομάδα να 
συνδυάσει την πρώτη σας παρουσία στην ΟΜΟΝΟΙΑ με 
το ενδεχόμενη να μείνει για πρώτη φορά εκτός εξάδας; 
Επίσης πώς απαντάτε σε αυτούς που χρεώνουν απο-
κλειστικά την ευθύνη στην πρόσληψη Γκόμες;
«Με τον Άνχελ, όπως οποιαδήποτε θέση στην ΟΜΟΝΟΙΑ, 
υπήρχει η διαδικασία που χρησιμοποιούμε. Βασικά, υπήρ-
χε μια ανοικτή θέση και τώρα θα μιλήσουμε για τον Μά-
η-Ιούνη. Πήραμε αρκετά βιο-
γραφικά, κοιτάξαμε τα χρόνια 
και την πείρα τους, είδαμε 
σε ποιες ομάδες δούλεψαν 
και διαλέξαμε απ’ όλα που 
είδαμε κάπου στα πέντε-έξι 
άτομα. Ακολούθως κάναμε 
δύο-τρεις συνεντεύξεις μαζί 
τους, πήγαμε στις δύο και 
μετά σε έναν. Δυστυχώς, σε 
αυτές τις θέσεις, ειδικά που 
έχει να κάνει με ποδόσφαιρο, 
δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα 
πάρεις κάποιον που θα κάνει 
τη δουλειά που θέλεις. Είναι τέτοιος ο χώρος που μπο-
ρεί να φέρεις τον Μέσι στην ΟΜΟΝΟΙΑ και να μην παίξει. 
Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, οπότε διαλέξαμε τον Άνχελ 
και οποιονδήποτε να έρθει στην ΟΜΟΝΟΙΑ ανάλογα με τι 
ακούσαμε, τι είδαμε, την ιστορία τους, την όρεξή τους, αν 
ήθελαν να δουλέψουν ή όχι. Για τη θέση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
και αν στον πρώτο χρόνο που αναλάβαμε την ομάδα κινδυ-
νεύουμε να μην μπούμε στην εξάδα, το είπα από την αρχή, 
δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν θέλουμε να χρησιμοποι-
ήσουμε δικαιολογίες. Υπήρχαν ατυχίες, είχαμε λάθη, αρ-
κετά πράγματα που μπορούσαμε να τα ελέγξουμε δεν το 
κάναμε και είμαστε στη θέση που είμαστε σήμερα. Δεν ση-
μαίνει ότι θα μείνουμε εκεί, ο σκοπός μας είναι τα επόμενα 
παιχνίδια να δουλέψουμε πιο σκληρά να καλυτερέψει η 
ομάδα μέσα στο γήπεδο και νομίζω με τους ανθρώπους 
που έχουμε σήμερα, με τους προπονητές, τους γυμναστές 
θα έρθουν καλύτερες μέρες το 2019».

Τώρα που είστε πιο έμπειρος, πιστεύετε ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ 
αλλάζει μοντέλο λειτουργίας ή θα πορευτεί και πάλι με 
τεχνικό διευθυντή με διαφορετικές αρμοδιότητες;

«Ο λόγος που διαλέξαμε αυτό το μοντέλο ήταν για να μην 
υπάρχει ένας άνθρωπος που να λαμβάνει όλες τις αγωνι-
στικές αποφάσεις, ειδικά όταν έχει να κάνει με ποδοσφαι-
ριστές και γυμναστές κτλ. Το μοντέλο αυτό νομίζω είναι το 
πιο σωστό για να μην έχεις κάποιον να παίρνει όλες αυτές 
τις αποφάσεις. Ο τρόπος που θέλουμε να δουλέψουμε εί-
ναι ο τεχνικός διευθυντής να δουλεύει με τον προπονητή, 
να κάνουν αξιολογήσεις στους ποδοσφαιριστές, στις ανά-
γκες που υπάρχουν και να βγάζουν αποφάσεις μαζί. Δεν 
θέλουμε να λαμβάνει ένας άνθρωπος όλες τις αποφάσεις. 
Μέχρι τώρα υπήρχε αυτό το πρόβλημα γιατί δεν είχαμε 
χρόνο. Αναλάβαμε αρχές Ιουνίου και μετά από πέντε εβδο-
μάδες έπρεπε να πάμε προετοιμασία. Αν θυμάστε είχαμε 
τον προπονητή τέλος Ιουνίου, οπότε αυτό που θέλαμε να 
κάνουμε δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Δεν υπήρχε ο προ-
πονητής και η ομάδα του για να κάνουν μαζί αξιολόγηση 

τους ποδοσφαιριστές που θα 
έρχονταν ή που θα έφευγαν».

Όσον αφορά την κάρτα φι-
λάθλου, ποια κίνηση θα κά-
νατε ως πρόεδρος του Δ.Σ 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για να έρθει 
πίσω ο κόσμος, αλλά και ο 
πυρήνας που είναι η Θύρα 9;
«Η κάρτα φιλάθλου είναι 
νομοθεσία και θέλουμε δεν 
θέλουμε πρέπει να την ακο-
λουθήσουμε. Εάν αύριο δεν 
υπήρχε κάρτα φιλάθλου και 

ειδικά αν η Θύρα 9 θέλει να έρθει πίσω, δεν έχουμε καθό-
λου πρόβλημα εμείς για να κάτσουμε να μιλήσουμε και να 
βρούμε λύσεις. Πρέπει να υπενθυμίσω σε όλους ότι δεν 
ζητήσαμε εμείς από τη Θύρα 9 να πάει και να ξεκινήσει 
καινούργια ομάδα, μόνοι τους το έκαναν. Από τις πρώτες 
συναντήσεις που είχαν όταν ήρθα στην Κύπρο και πριν να 
βγει η απόφαση να αναλάβουμε την ΟΜΟΝΟΙΑ, αποφάσι-
σαν να φύγουν. Η θέση μας είναι ο κάθε ΟΜΟΝΟΙΑΤΗΣ 
και ΟΜΟΝΟΙΑΤΙΣΣΑ και όσοι θέλουν να υποστηρίξουν την 
ΟΜΟΝΟΙΑ, είναι ευπρόσδεκτοι».

Μπορείτε να κάνετε τον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να πι-
στέψει πως θα έρθουν καλύτερες μέρες;
«Οι στόχοι μας είναι υψηλοί. Και εμείς και ο κόσμος είμα-
στε απογοητευμένοι με τη θέση που έχουμε σήμερα, αλλά 
δεν θα τα βάλουμε κάτω. Ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε 
και εκεί θα πάμε σιγά - σιγά. Ελπίζαμε για κάτι καλύτερο 
φέτος, αλλά δεν σημαίνει ότι φέτος χάθηκαν όλα. Υπάρχει 
ακόμα χρόνος για να πάμε καλύτερα και ελπίζουμε πως θα 
καταφέρουμε να πάμε στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος 
και παραμένει εκεί. Αν θα πάμε Ευρώπη ή όχι φέτος, είναι 

«Δεν ήρθα 
για επτά 
μήνες στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ»

«Λύνουμε τα 
προβλήματα για 
να πετύχουμε 
τους στόχους 
μας»
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κάτι που θα φανεί σε λίγο. Ο κόσμος θέλουμε να κάνει 
υπομονή, καταλαβαίνουμε ότι είναι απογοητευμένος. Η 
πιο μεγάλη μου απογοήτευση είναι η στεναχώρια του 
κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Δεν μπορέσαμε να του δώ-
σουμε αυτά που θέλει. Εδώ και χρόνια βασανίζεται. 
Θέλαμε να τους δώσουμε κάτι καλύτερο φέτος. Αν δεν 
είναι φέτος, θα είναι τα επόμενα χρόνια. Θα κάνουμε 
ό,τι χρειάζεται, με οποιονδήποτε χρειάζεται που μπορεί 
να μας βοηθήσει για να πετύχουμε τους στόχους μας».

Πως αξιολογείτε τις σχέσεις μεταξύ του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας και του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Σωματείου;
«Μιλάμε συνεχώς, έχουμε καλές σχέσεις, δεν υπάρ-
χουν προβλήματα. Φυσικά θα υπάρχουν ορισμένες 
διαφωνίες, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει παντού, δεν 
είναι μόνο στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Όταν υπάρχει καλή διάθε-
ση, που υπάρχει, θα βρίσκουμε πάντα τις λύσεις και θα 
προχωρούμε».

Πως σχολιάζετε τη δήλωση του Γιάννη Αναστασίου 
μετά το παιχνίδι με το Παραλίμνι για την ποιότητα 
των παικτών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ;
«Ήταν παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε. Προηγη-
θήκαμε, αλλά αφήσαμε τον αντίπαλο να 
μας ισοφαρίσει. Ήταν απογο-

ητευμένος ο προπονη-
τής, όπως ήμασταν 
όλοι. Η τοποθέτηση 
δεν νομίζω να ήταν 

γενική, αλλά αφο-
ρούσε το συγκεκρι-
μένο παιχνίδι και 
συγκεκριμένα τα τε-
λευταία δέκα λεπτά 
που ισοφαριστήκαμε. 

Σε αρκετές 
συνο-

μιλίες που είχα με τον προπονητή δεν μου είπε ποτέ 
πως οι ποδοσφαιριστές που έχουμε δεν κάνουν για την 
ΟΜΟΝΟΙΑ. Αντιθέτως, μου είπε πως είναι καλοί. Φυσι-
κά δεν μου είπε για όλους, αλλά πάντα όταν φέρνεις 17 
ποδοσφαιριστές σε μία χρονιά, είναι λογικό πως ορι-
σμένοι δεν θα σου βγουν. Ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν 
κάποιες προσθήκες στον Ιανουάριο, που θα βοηθήσουν 
εκεί που έχουμε κάποιες αδυναμίες».

Πόσα λεφτά έχετε διαθέσει μέχρι στιγμής για το πο-
δοσφαιρκό τμήμα και την Ακαδημία;
«Βάλαμε αρκετά λεφτά, περισσότερα απ’ όσα υπολογί-
ζαμε. Είναι μία καινούργια προσπάθεια και πάντοτε σε 
μία καινούργια προσπάθεια βρίσκεις μπροστά σου πε-
ρισσότερα έξοδα και περισσότερα προβλήματα από ότι 
υπολογίζεις. Το ξέραμε και λύνουμε αυτά τα προβλήμα-
τα για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας».

Μετανιώσατε που αναλάβατε την ΟΜΟΝΟΙΑ;
«Όχι, δεν μετάνιωσα. Φυσικά, προτίμησή μου ήταν να 
πάμε καλύτερα όσον αφορά στη βαθμολογία. Γίνεται 
σκληρή δουλειά στην ΟΜΟΝΟΙΑ σήμερα που δεν φαίνε-
ται και δυστυχώς το μόνο που φαίνεται είναι αυτό που 
βλέπουμε στο γήπεδο για 90 λεπτά. Χτίζουμε μία ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ, θέτουμε στερεές βάσεις για τα επόμενα χρόνια. 
Δεν είμαι απογοητευμένος όπως ορισμένοι, γιατί υπο-
λογίζαμε πως κάτι παρόμοιο μπορούσε να γίνει. Ειδικά 
με μία νέα ομάδα και μία νέα προσπάθεια. Προσπαθού-
με να βρούμε λύσεις για να κάνουμε καλύτερη την αγω-
νιστική κατάσταση και θα έρθουν καλύτερες μέρες».

Φάνηκε πως έγιναν σπατάλες που δεν είχαν αντί-
κρυσμα, πώς το σχολιάζετε;
«Είχαμε 30 μέρες για να στήσουμε ομάδα, προπονητές, 
να κάνουμε διαπραγμάτευση κάποιες συμφωνίες που 
υπήρχαν από πριν και δεν ήταν όπως έπρεπε. Πολλές 
φορές έτσι γίνεται, όταν δεν έχεις χρόνο, αναγκάζεσαι 
να κάνεις βιαστικές κινήσεις που κάποιες θα σου βγουν 
και κάποιες όχι. Δεν θέλαμε να κάνουμε εκπτώσεις 
στην προσπάθεια. Τα λεφτά από μόνα τους δεν δίνουν 
λύσεις».

Είναι δύσκολο κάθε καλοκαίρι μία ομάδα να ξηλώ-
νεται, πώς το σχολιάζετε;
«Δεν θέλουμε να ξηλώσουμε την ομάδα τον Ιούνη και 
ελπίζουμε πως με τις μεταγραφές που θα κάνουμε τον 
Ιανουάριο και με τους παίκτες που έχουμε τώρα, θα 
δημιουργήσουμε τον κορμό. Οι μεταγραφές που θα 
κάνουμε τον Ιούνη θα μας βοηθήσουν στις αδυναμίες 
που θα ξέρουμε μέχρι τότε ότι έχουμε. Οι στόχοι είναι 
να δημιουργήσουμε τις βάσεις για να μην κάνουμε αυτό 

που γινόταν κάθε χρόνο στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Την ίδια ώρα 
δεν θα φοβηθούμε να διώξουμε τον οποιονδήποτε όταν 
αποφασίσουμε πως δεν μπορεί να βοηθήσει στη νέα 
χρονιά».

Περιμένετε να εμπλακείτε κάπως διαφορετικά με τη 
διοίκηση της ομάδας στο μέλλον;
«Καθημερινά μιλάμε και μέχρι σήμερα περνώ 4-5 ώρες 
της ημέρας μου για την ΟΜΟΝΟΙΑ. Θα μου πείτε πως 
4-5 ώρες δεν είναι αρκετές, αλλά δεν είμαι μόνος μου. 
Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στην Κύπρο, που συζητούμε 
μαζί και όποτε χρειάζεται να βγάλουμε αποφάσεις, μι-
λάμε μαζί και αποφασίζουμε. Είναι διαφορετικό να είσαι 
μπροστά από τον άλλον και να ακούς τι γίνεται, αλλά νο-
μίζω θα καλυτερεύσει η κατάσταση και γενικά η εικόνα 
της ομάδας στο γήπεδο. Επιμένω πως το πρόβλημα μας 
είναι τα 90 λεπτά που παίζουμε. Οι προπονήσεις γίνονται 
σωστά, ο επιστημονικός και ιατρικός έλεγχος γίνεται 
σωστά, ο εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις. Τα φέραμε σχε-
δόν όλα, αλλά το πρόβλημα μας είναι πώς θα γίνει καλύ-
τερη η εικόνα της ομάδας μέσα στο γήπεδο».

Ποιος ασκούσε έλεγχο στις μεταγραφές που έκανε ο 
Άνχελ Γκομεθ;
«Είχαμε 30 μέρες να κάνουμε διαπραγματεύσεις για 
συμβόλαια με παίκτες που θα έρχονταν στην ομάδα ή 
παίκτες που θα έφευγαν. Σε 30 μέρες ήταν πολύ δύσκο-
λο να υπήρχε ο έλεγχος που θα θέλαμε, ώστε να δουλέ-
ψουν όλα σωστά. Αν κάναμε αυτά που θέλαμε ή όλα όσα 
θα κάνουμε στο μέλλον, τότε δεν θα μπορούσαμε να στή-
σουμε ομάδα. Θα είχαμε πρόβλημα γιατί δεν θα είχαμε 
αρκετούς ποδοσφαιριστές να παίξουν για την ΟΜΟΝΟΙΑ. 
Για να καταλάβετε, τώρα από τον Δεκέμβρη κάνουμε 
την προετοιμασία και τις ενέργειες για το καλοκαίρι που 
έρχεται. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά όταν έχεις 30 
μέρες να στήσεις όλα αυτά που έπρεπε να στηθούν, δεν 
είναι εύκολο να υπάρχει ο έλεγχος που πρέπει. Σήμερα 
τα έχουμε, τον Ιούνιο δεν τα είχαμε».

Κάνατε λόγο σε αρκετές περιπτώσεις για την διοί-
κηση του τμήματος, θεωρείτε ότι τα άτομα που έχετε 
και αποτελούν την εταιρεία, το ποδοσφαιρικό τμήμα, 
είναι τα άτομα τα οποία είναι γνώστες του αντικει-
μένου; 
«Όταν προσλάβεις κάποιον σε τέτοια θέση, δεν κοιτά-
ζεις μόνο την πείρα. Φυσικά, είναι η πείρα σημαντική, 
είναι η όρεξη, αν αγαπούν την ΟΜΟΝΟΙΑ, είναι θέμα 
εμπιστοσύνης, οπότε έπρεπε να τα κοιτάξω όλα αυτά και 
να βρω τους πιο σωστούς που να τα έχουν, αν δεν είναι 
όλα, να είναι για παράδειγμα τα 4 από τα 5 και αυτά που 
δεν είχαν, προσπαθείς να φέρεις κάποιους άλλους που 

μπορεί να είναι σε πιο χαμηλή θέση που να έχουν αυτό 
το 5ο που δεν έχει ο οποιοσδήποτε. Όταν είσαι σε θέση 
management, δεν υπάρχει κανένας που να τα ξέρει όλα, 
απλώς προσπαθείς να βάλεις κάποιους που ξέρουν τα 
πιο πολλά. Υπάρχουν καλύτεροι άνθρωποι έξω για αυτές 
τις θέσεις; Φαντάζομαι, υπάρχουν, δεν θα σου πω σήμε-
ρα ότι οι άνθρωποι που έχουμε εμείς είναι οι καλύτεροι 
στην Κύπρο ή τον κόσμο, απλώς εμείς δουλεύουμε με 
αυτά που έχουμε, με αυτούς που έχουμε, με τα κριτήρια 
που έχουμε».

Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι βρίσκεται σε εξαι-
ρετικά δύσκολη οικονομικά θέση το σωματείο, σε 
σημείο που σκέφτονται ακόμη και το κλείσιμο των 
άλλων τμημάτων.
«Ακούγονται πολλά. Ότι το σωματείο λόγω των προη-
γούμενων χρόνων έχει οικονομικά προβλήματα, νομίζω 
δεν είναι μυστικό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι 
δουλεύουμε μαζί τους, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε 
με οποιονδήποτε τρόπο βοηθάμε, ώστε μαζί να ξεπε-
ράσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν νομίζω να 
υπάρχει θέμα, τουλάχιστον όσο ξέρω μέχρι σήμερα, για 
να κλείσουν άλλα τμήματα»

Αν υπάρξει μη έξοδος στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, 
τα οικονομικά έσοδα θα μειωθούν αρκετά στην ομά-
δα, οπότε, αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα στην 
επόμενη μεταγραφική περίοδο;
«Μπορούμε να το διαχειριστούμε».

Αναφορικά με τον κ. Ολίβα, είχατε εσείς και οι συνερ-
γάτες σας οποιουσδήποτε δισταγμούς για την επιλογή 
του, βασισμένοι στο προηγούμενο υπόβαθρο αλλά και 
στα πρώτα δείγματά του ως προπονητής στην ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ;
«Αν δεν κάνω λάθος ο Ολίβα ήρθε μία εβδομάδα πριν 
την προετοιμασία στην Πολωνία. Δεν είχαμε χρόνο. Εί-
χαμε κάποιες επιλογές, μιλήσαμε με πολλούς, στο τέλος 
αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια επιλογή που δεν ήμα-
σταν 100% σίγουροι αλλά, δυστυχώς, δεν μπορούσαμε 
να περιμένουμε άλλο. Δεν ήταν ότι είχαμε πολλές επιλο-
γές και αυτός ήταν ο καλύτερος ή ο χειρότερος, απλώς 
χρονικά, ήμασταν σε ένα σημείο που έπρεπε να έχουμε 
προπονητή. Θεωρώ ότι η αλλαγή έπρεπε να γίνει και την 
κάναμε όσο πιο νωρίς μπορούσαμε να την κάνουμε».

Φέτος δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πρωταθλήτρια 
την ΟΜΟΝΟΙΑ. Εσείς, αν μπορούσατε να θέσετε ένα 
χρονικό πλαίσιο, ποιο θα ήταν αυτό;
«Τα επόμενα 3 – 5 χρόνια πρέπει να είμαστε πρωταθλη-
τές. Αυτοί είναι οι στόχοι μας».
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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 ΟΜΟΝΟΙΑ – Ερμής  .................................................. 2-1 

9η Δόξα – ΟΜΟΝΟΙΑ  .................................................... 1-2 

10η ΟΜΟΝΟΙΑ – Ανόρθωση ............................................ 1-1 

11η ΑΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ  ...................................................... 2-1

12η Αλκή – ΟΜΟΝΟΙΑ ...................................................... 0-2 

13η ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΠΟΕΛ .................................................. 1-2

14η ΕΝΠ – ΟΜΟΝΟΙΑ ....................................................... 1-1 

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

16η Αγωνιστική
Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019
Πάφος FC vs Νέα Σαλαμίνα (17:00)
ΕΝΠ vs Δόξα (18:00)
ΑΠΟΕΛ vs Ανόρθωση (19:00)
Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019
Απόλλωνας vs ΟΜΟΝΟΙΑ (16:00)
ΑΕΚ vs Ερμής (18:00)
Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019
Αλκή vs ΑΕΛ (19:00)

17η Αγωνιστική
Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019
ΟΜΟΝΟΙΑ vs Νέα Σαλαμίνα (17:00)
Ερμής vs Απόλλωνας (19:00)
Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019
ΑΕΛ vs ΑΠΟΕΛ (16:00)
Αλκή vs Πάφος FC (17:00)
Ανόρθωση vs ΕΝΠ (18:00)
Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019
Δόξα vs ΑΕΚ (19:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΠΟΕΛ 14 10-2-2 31-14 32

2 ΑΕΛ 14 10-1-3 26-18 31

3 Απόλλωνας 13 8-3-2 33-13 27

4 Ανόρθωση 14 6-5-3 20-14 23

5 Νέα Σαλαμίνα 14 7-2-5 19-16 23

6 ΑΕΚ 12 6-2-4 17-11 20

7 ΟΜΟΝΟΙΑ 14 5-2-7 14-18 17

8 Δόξα 14 4-2-8 22-25 14

9 Αλκή 14 4-1-9 12-29 13

10 Πάφος FC 13 3-4-6 13-23 13

11 ΕΝΠ 14 3-3-8 13-26 12

12 Ερμής 14 2-1-11 13-26 7

ΣΚΟΡΕΡΣ

1. Μπεράτ Σαντίκ (Δόξα) ...........................12

2. Φακούντο Περέιρα (Απόλλωνας) .........10

3. Ρουμπέν Χουράδο (ΑΕΛ) .......................8

- Νούνο Μοράις (ΑΠΟΕΛ) .........................8

4. Άνταμ Νέμετς (Πάφος FC) .....................7

Ο Φάνος Κατελάρης είχε 
ανοίξει το σκορ στη νίκη της 
ομάδας μας με 2-1 την σεζόν 
2016-2017.

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΑΕΚ

Υπέρ της ομάδας μας είναι η προϊστορία με 
αντίπαλο την ΑΕΚ, εντός έδρας. Συγκεκριμένα, σε 
30 αγώνες η ΟΜΟΝΟΙΑ μετρά 17 νίκες, 8 ήττες 
ενώ πέντε αγώνες ολοκληρώθηκαν χωρίς νικητή. 
Οι «πράσινοι» σκόραραν συνολικά 54 τέρματα ενώ 
δέχθηκαν 29. Η ομάδα μας έχει καταγράψει σερί 
τεσσάρων συνεχόμενων νικών απέναντι στους 
Λαρνακείς (2000-04), σημειώνοντας κάποιες 
μεγάλες νίκες όπως το 4-1 τη σεζόν 2002-2003 και 
το 5-2 τη σεζόν 2017-2018. 

Σε ένα δραματικό αγώνα, η ΟΜΟΝΟΙΑ είχε επικρατήσει 
με 3-2 στην αναμέτρηση της σεζόν 2007-2008. 
Διακρίνονται οι Βακουφτσής και Γεωργίου.

Φάση από τον τελευταίο αγώνα της περιόδου 
2012-2013 όπου η ΟΜΟΝΟΙΑ επικράτησε με 
3-1 και εξασφάλισε την έξοδο στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις. Διακρίνονται οι Αλαμπί και Άλβες.

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις από το 1994:
1994-1995: 2-2
1995-1996: 3-1
1996-1997: 1-1
1997-1998: 0-1
1998-1999: 0-1
1999-2000: 0-3
2000-2001: 2-0
2001-2002: 2-1
2002-2003: 4-1
2003-2004: 3-0
2004-2005: 0-0
2005-2006: 3-1
2006-2007: 3-0
2007-2008: 3-2, 0-0
2008-2009: 4-1
2010-2011: 2-0, 3-0
2011-2012: 2-0
2012-2013: 0-1, 3-1
2013-2014: 1-0
2014-2015: 0-1, 1-1
2015-2016: 3-1, 0-1
2016-2017: 2-1, 1-2
2017-2018: 5-2, 1-3

Η στιγμή της επίτευξης του τρίτου γκολ της ομάδας μας 
από τον Σκέμπρι, στη νίκη με 3-1 τη σεζόν 2015-2016.
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Άντονι 
Ιραόλα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ

Γιάννης
Αναστασίου

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Κωνσταντίνος 
Παναγή 1

Τόμας
Μεχίας 25

Αλέξανδρος 
Αντωνίου 61

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Κριστιάν 
Μανρίκε 3

Μίκαελ 
Γκαφούρ 5

Αλμπέρτο
Λόρα 15

Τζαϊλσον 
Αραούχο 13

Ίσμα
Λόπεζ 18

Λούκας
Βύντρα 26

Γιάννης 
Κούσουλος 31

Φράνιο
Πρέτσε 71

Χριστιάν
Φώτη 73

ΜΕΣΟΙ

Χόρχε
Ενρίκεζ 4

Άλεξ
Σοάρες 8

Γιόρντι
Γκόμεθ 16

Ραούλ
Λοέ 23

Φάνος 
Κατελάρης 49

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Χουανάν 
Εντρένα 11

Τζαρσίνιο 
Αντόνια 14

Κρις
Μόντες 17

Τζόρταν 
Γκρίνιτζ 19

Σάσα
Ζίβετς 21

Νταβίντ 
Ραμίρεζ 24

Ματ 
Νταρπισάιαρ 27

Δημήτρης 
Χριστοφή 77

2018-2019

Μαρίνος
Τζιωνής 72
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Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
«ΟΜΑ∆Α»
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ!

* Χρέωση: µόνο €2,03 τον
µήνα (για συνδροµητές CYTA) 

Στείλε ON OMONOIA
στο 7000 και θα λαµβάνεις
µε sms τα νέα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
στο κινητό σου! 

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

ΜΕΣΟΙ

Η ομάδα της Λάρνακας προέρχεται 
από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα 
κόντρα σε Απόλλωνα και Νέα 
Σαλαμίνα. Βρίσκεται στην 6η θέση 
της βαθμολογίας με 20 βαθμούς 
έχοντας απολογισμό έξι νίκες, δύο 
ισοπαλίες και τέσσερις ήττες σε 12 
αγώνες.

Ανδρέας
Χριστοδούλου1 Τόνιο

Ραμίρεζ25 Γιάννης 
Μιχαήλ40

Μάριος 
Αντωνιάδης3 Γουιλέμ 

Τρουγιόλς4 Ντάνιελ 
Μοϊσόβ5Ιγκόρ

Σίλβα2

Ζοάν
Τομάς10 Έκτορ

Χέβελ13 Φακούντο 
Γκαρσία15Χόρχε 

Λαρένα7

Βίνσεντ 
Λαμπάν20 Γιάννης 

Παναγίδης28

Τέτε11 Ιβάν 
Τρισκόφσκι12 Ζιν Λουκ 

Ασούμπρε 21Ακοράν 
Μπαρέρα8

Κωνσταντίνος 
Κωνσταντίνου31 Ονησίφορος 

Ρουσιάς80 Απόστολος 
Γιάννου99Φλοριάν 

Τολεμές23

Νάτσο
Κάσες16

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Ραφαήλ 
Αναστασίου24Θωμάς 

Ιωάννου19Νταβίντ 
Καταλά6 Μικέλ 

Γκονζάλεζ 18

Ιωακείμ 
Τούμπας50

Χάρης
Μαυρίας 35

Δημήτρης 
Κολοβός 9
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ΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣΕΤΟΙΜΟΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ

Στη θέση του Αθλητικού Διευθυντή έχει 
προσληφθεί ο κ. Νεόφυτου Λάρκου. 

Η συνεργασία είναι διάρκειας 2.5 χρόνων. 

Ο κ. Νεόφυτος Λάρκου είναι 52 χρόνων και διαθέτει 
πολυετή εμπειρία στο χώρο του ποδοσφαίρου. Ως 

Αθλητικός Διευθυντής της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ ο κ. Νεόφυτος Λάρκου

προπονητής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κατέκτησε δύο κύπελλα 
(2011, 2012) και μια ασπίδα (2012). Εργάστηκε, επίσης, 
στην Εθνική Κύπρου, την Ανόρθωση, την ΑΕΚ και τη 
Νέα Σαλαμίνα. Ως ποδοσφαιριστής έπαιξε αρχικά στον 
Πεζοπορικό και έπειτα στην ΑΕΚ, ενώ φόρεσε και τη 
φανέλα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος σε 
περισσότερα από 40 παιχνίδια.

@OMONOIAfootball

Find Us On Social Media!
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:
«Να παρουσιαστούμε αποφασιστικοί, 

πειθαρχημένοι και προσηλωμένοι»

Ποια είναι τα βασικά σημεία που θα κρίνουν τον 
αγώνα με την ΑΕΚ;
Να παίξουμε με αυτοπεποίθηση και να 
παρουσιαστούμε ενωμένοι ως ομάδα. Πρέπει να 
πιστέψουμε στους εαυτούς μας και στο ότι μπορούμε 
να κερδίσουμε. Είναι σημαντικό να γίνουμε πιο ισχυροί 
και να παρουσιαστούμε καλύτεροι στον δεύτερο γύρο.

Πιστεύεις πως ήρθε η ώρα για 
μια νίκη απέναντι σε έναν μεγάλο 
αντίπαλο;
Ναι, μια μεγάλη νίκη βοηθά 
πάντοτε την ομάδα να αισθάνεται 
πιο σίγουρη. Αν κερδίσουμε την ΑΕΚ 
που τα τελευταία χρόνια έχει καλές 
παρουσίες, θα μας δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη ώθηση για τη συνέχεια.

Αγωνίστηκες σε δύο θέσεις 
μέχρι στιγμής, αυτές του 
μπακ και του χαφ. Σε ποια 
από τις δύο προτιμάς να 
αγωνίζεσαι;
Για μένα το σημαντικό 
είναι να βοηθώ την 
ομάδα. Δεν με απασχολεί η θέση. 
Ο προπονητής γνωρίζει ότι είμαι 
διαθέσιμος να παίξω σε όποια θέση με 
χρειάζεται η ομάδα. Έχω παίξει και στις 
δύο θέσεις και αισθάνομαι άνετα και 
στις δύο.

Πώς κρίνεις τη δική σου 
παρουσία στο πρώτο μισό του 
πρωταθλήματος;
Ξέρω ότι μπορώ να τα πάω 

καλύτερα, αλλά νομίζω 
ότι όλοι χρειάζονται 

μια χρονική περίοδο για να 
προσαρμοστούν σε μια νέα χώρα, νέα 

ομάδα και νέους συμπαίκτες. Μετά από 
μερικούς μήνες εδώ, ελπίζω να έδειξα ένα καλό 

αγωνιστικό πρόσωπο. Δουλεύω σκληρά, καθημερινά 
για να πετύχω τους στόχους μου.

Ένα μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας;
Είμαστε ταπεινοί και αναγνωρίζουμε ότι δεν τα πήγαμε 

καλά στον πρώτο γύρο. Τώρα είναι η στιγμή που 
πρέπει να βελτιωθούμε και να δώσουμε στους 
φίλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αυτό που αξίζουν.

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΜΙΛΗΣΕ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ 

Πώς περιμένετε το ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ;
«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Πάντοτε τα παιχνίδια μετά τη διακοπή είναι δύσκολα 
και επικίνδυνα. Τη δεδομένη στιγμή τα περιθώρια έχουν στενέψει. Πρέπει να είμαστε 

αποτελεσματικοί και αποφασιστικοί. Με τη βοήθεια του κόσμου θα προσπαθήσουμε 
να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Ποια είναι τα βασικά σημεία που θα κρίνουν τον αγώνα;.
«Το πιο σημαντικό σε αυτό το ντέρμπι είναι η πειθαρχία και το τακτικό μας 

πλάνο. Να είμαστε δυνατοί τακτικά και να μην έχουμε ατυχίες. Σε πολλά 
παιχνίδια η ομάδα παρουσιάστηκε διαβασμένη και έτοιμη, όμως 

κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα».

Πόσο σημαντικό κρίνετε ότι είναι το παιχνίδι, για τη συνέχεια 
της προσπάθειας στο πρωτάθλημα;
«Σίγουρα έχει χαθεί αρκετό έδαφος μέχρι στιγμής. Η ΑΕΚ είναι 

κοντά μας στη βαθμολογία, αλλά έχει δύο παιχνίδια λιγότερα και 
τα περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Πρέπει τα εντός έδρας παιχνίδια 
να τα κερδίσουμε όλα. Στα παιχνίδια που βρισκόμουν στον πάγκο δείξαμε 
ότι παλεύουμε κάθε αγώνα, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο και τελικά 
όλα κρίνονταν στις λεπτομέρειες. Μένουν οκτώ παιχνίδια για το τέλος 
της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος και πρέπει να παρουσιαστούμε 
αποφασιστικοί, αποτελεσματικοί, πειθαρχημένοι και προσηλωμένοι στο 
πλάνο μας».

Ο ΙΣΠΑΝΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ

ΙΣΜΑ ΛΟΠΕΘ:
«Πρέπει να δώσουμε στον 

κόσμο αυτό που του αξίζει»

«Το πιο σημαντικό σε  
  αυτό το ντέρμπι είναι
  η πειθαρχία και το 
  τακτικό μας πλάνο»
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η παρουσία του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στα 
παιχνίδια απέναντι σε ΑΠΟΕΛ.
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I’M NOT JUST ANY TIRE

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

I AM A YOKOHAMA

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Λεωφ. Νίκης 29
1087 Λευκωσία
Τηλ: 22513405

ΛΕΜΕΣΟΣ
Ιαπετού 11Α, 
4101 Άγιος Αθανάσιος
Βιομηχανική Ζώνη (Λινόπετρα)
Λεμεσός, Τηλ: 25579844
email: lagrome@cytanet.com.cy

ΤΙΜΗ
Πρώην Παλαιά 
Συνεργατική Τίμης
Τίμη, Πάφος
Τηλ: 99992611

Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι  Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ
Γωνία Λεωφ. Ελευθερίας 
& Τριών Ιεραρχών
Κατάστημα 5 & 6 
(έναντι Σκλαβενίτη)
Τηλ: 24661800

DRIVE FOR MORE

Τη μεταγραφή του Χάρη Μαυρία ανακοίνωσε 
πριν από περίπου μία βδομάδα η ΟΜΟΝΟΙΑ. Ο 
24χρονος διεθνής Ελλαδίτης μεσοεπιθετικός 
αποτέλεσε την πρώτη κίνηση της ομάδας μας 
στην μετεγγραφική περίοδο Ιανουαρίου. 

Ο Χάρης Μαυρίας τους τελευταίους μήνες αγωνιζόταν 
στην Hibernian FC, ενώ την περσινή αγωνιστική 
περίοδο έπαιξε στην Rijeka. Αναδείχθηκε μέσα από την 
Ακαδημία του Παναθηναϊκού και έκανε ντεμπούτο στην 
ανδρική ομάδα σε ηλικία 16 χρόνων. Με το Αθηναϊκό 
τριφύλλι κατέγραψε περίπου 80 συμμετοχές και έπαιξε 
στους ομίλους του Champions League και του Europa 
League. Το 2013 πήρε μετεγγραφή για τη Sunderland, 
ακολούθως έπαιξε με υποσχετική σε Παναθηναϊκό και 
Fortuna Dusseldorf, ενώ τη σεζόν 2016-17 φόρεσε τη 
φανέλα της Karlsruher SC. Έχει πέντε συμμετοχές στην 
εθνική Ελλάδος και υπήρξε διεθνής με όλες τις μικρές 
εθνικές ομάδες της πατρίδας του.

Οι πρώτες δηλώσεις του Χάρη Μαυρία: 
«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω την 
καριέρα μου στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Έρχομαι στη μεγαλύτερη 
ομάδα της Κύπρου, μια ομάδα με μεγάλη ιστορία 
και παθιασμένους οπαδούς. Αυτά από μόνα τους 
μου δίνουν κίνητρο ώστε να βοηθήσω την ομάδα 
να επιτύχει τους στόχους της. Ξέροντας το τιμ που 
υπάρχει εδώ τους τελευταίους μήνες και το πρότζεκτ 
της ομάδας, αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι 
ότι υπάρχει μεγάλη φιλοδοξία και εγώ είμαι ένας 
παίκτης με φιλοδοξίες. Για αυτό άλλωστε επέλεξα 
την ΟΜΟΝΟΙΑ. Σε κάθε αγώνα θα δίνω το 100% των 
δυνατοτήτων μου για να μπορέσω να βοηθήσω την 
ομάδα να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Έχω συνηθίσει 
από μικρός στην πίεση αφού έχω βρεθεί και στην 
Ελλάδα σε μεγάλη ομάδα. Ξέρω τις απαιτήσεις που 
υπάρχουν και ένας ποδοσφαιριστής όταν έρχεται στην 
συγκεκριμένη ομάδα πρέπει να είναι έτοιμος για αυτά 
που θα έρθουν. Πρέπει όλοι να βάλουμε στο μυαλό 
μας πως η ΟΜΟΝΟΙΑ πρέπει να είναι πιο ψηλά απ’ ότι 
είναι τώρα και να είναι εκεί που της αξίζει. Θεωρώ 
πως από τα μέσα Ιανουαρίου και έπειτα θα είμαι 100% 
έτοιμος να αγωνιστώ. Η ταχύτητα είναι το πιο δυνατό 
μου σημείο όμως δεν μου αρέσει να μιλώ για τον εαυτό 
μου, θα δείξω στο γήπεδο τι μπορώ να κάνω. Ο κόσμος 
να περιμένει από εμένα πάθος, είναι το πιο σημαντικό. 
Είμαι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ πάθος και 
προσπάθεια στο 100%. Από εκεί και πέρα, γκολ, ασίστ, 
όλα αυτά θα έρθουνε μες το γήπεδο».

ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΙΑΣ:
«Έχω μάθει να αντέχω 

την πίεση»

ΠΡΩΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΌΚΤΗΜΑ 
Ο 24ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΛΑΔΙΤΗΣ ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ! 
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Ο Δημήτρης Κολοβός αποτελεί από τις 31 Δεκεμβρίου 
το δεύτερο χειμερινό μεταγραφικό απόκτημα της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, μετά τον Χάρη Μαυρία. Ο 25χρονος 
διεθνής μεσοεπιθετικός ήρθε στην Κύπρο, υπέγραψε 
το συμβόλαιο του (διάρκειας έξι μηνών συν δύο 
χρόνων) και ακολούθως μίλησε στο OFC TV.

Ο Δημήτρης Κολοβός είχε ως τελευταίο ποδοσφαιρικό 
σταθμό την Ολλανδική Willem II, ενώ προηγουμένως 
έπαιξε για ενάμιση χρόνο στο Βελγικό πρωτάθλημα με 
τα χρώματα της Mechelen. Το μεγαλύτερο μέρος της 
καριέρας του το πέρασε στον Πανιώνιο, ενώ το 2013 
είχε αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Έχει τρεις 
συμμετοχές στην εθνική Ελλάδος, ενώ προηγουμένως 
είχε αγωνιστεί σε μικρότερες εθνικές ομάδες της 
πατρίδας του.

Οι πρώτες δηλώσεις του Δημήτρη Κολοβού: 
«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μέσα από την ΟΜΟΝΟΙΑ 
θέλω να κάνω ένα νέο ξεκίνημα. Πιστεύω είναι μία 
πολύ μεγάλη ομάδα και θα με βοηθήσει να επιστρέψω 
στο επίπεδο που ήμουν. Μίλησα με τον Γιάννη 
Αναστασίου, μου είπε πως με ήθελε πάρα πολύ, μου 
εξήγησε για τον Σύλλογο και αποφάσισα πως είναι ένα 
πολύ καλό βήμα για εμένα.
Είμαι έτοιμος, έχω μάθει να αγωνίζομαι σε παιχνίδια 
που στόχος είναι μόνο η νίκη. Είναι κάτι που μου αρέσει. 
Θα κάνω τα πάντα για να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι 
και αν δίνει ο κάθε ένας το 100%, θα μπορούμε να 
κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, όπως αρμόζει στην ομάδα. 
Πήρα εμπειρίες από το εξωτερικό, εκεί που το στυλ του 
ποδοσφαίρου και η νοοτροπία είναι διαφορετικά από 
ότι στην Ελλάδα. Χαίρομαι που επέστρεψα, θέλω να 
αγωνιστώ και στο πρωτάθλημα της Κύπρου και ελπίζω 
να πάνε όλα καλά.
Κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι έτοιμος για κάθε 
είδους καταστάσεις. Έχω το μυαλό μου μόνο στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ. Πώς να είμαι πιο καλά προπονημένος για να 
μπορέσω να μπω κατευθείαν στην ομάδα και να δώσω 
το 100%».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΟΛΟΒΟΣ:

«Ένα νέο ξεκίνημα 
στην ΟΜΟΝΟΙΑ!»

Ο ΕΛΛΑΔΙΤΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Φράνιο Πρέτσε ...................1123’
Άλεξ Σοάρες .......................1111’
Γιόρντι Γκόμεθ ...................1106’
Ίσμα Λόπες ..........................1105’
Λουκάς Βύντρα ..................1080’
Τόμας Μεχίας .....................1080’
Νταβίντ Ραμίρεζ .................988’
Mατ Ντάρμπισαϊαρ .............935’
Γιάννης Κούσουλος ..........690’
Αλμπέρτο Λόρα ..................658’
Κρις Μόντες ........................505’
Φάνος Κατελάρης .............469’
Κριστιάν Μανρίκε ..............399’
Σάσα Ζίβετς .........................378’
Τζαϊλσον Αραούχο .............352’
Μικάελ Γκαφούρ................315’
Τζαρσίνιο Αντόνια .............313’
Χόρχε Ενρίκεζ ....................312’
Δημήτρης Χριστοφή ..........273’
Χουανάν Εντρένα ...............234’
Κωνσταντίνος Παναγή ......178’
Ραούλ Λοέ ...........................76’
Tζόρτναν Γκρίνιτς ..............6’

Άλεξ Σοάρες ........................14
Γιόρντι Γκόμεθ ....................13
Φράνιο Πρέτσε ....................13
Ίσμα Λόπες ...........................13
Νταβίντ Ραμίρεζ ..................13
Λουκάς Βύντρα ...................12
Mατ Ντάρμπισαϊαρ ..............12
Τόμας Μεχίας ......................12
Γιάννης Κούσουλος ...........11
Αλμπέρτο Λόρα ...................9
Κρις Μόντες .........................9
Τζαρσίνιο Αντόνια ..............7
Χουανάν Εντρένα ................6
Τζαϊλσον ...............................6
Δημήτρης Χριστοφή ...........6
Κρίστιαν Μανρίκε ...............6
Φάνος Κατελάρης ..............6
Σάσα Ζίβετς ..........................6
Χόρχε Ενρίκεζ .....................6
Μίκαελ Γκαφούρ.................4
Κωνσταντίνος Παναγή .......2
Ραούλ Λοέ ............................2
Τζόρνταν Γκρίνιτς ...............1
Μαρίνος Τζιωνής ................1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Γιόρντι Γκόμεθ ..................... 13
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Τόμας Μεχίας ....................... 12
Λουκάς Βύντρα .................... 12
Νταβίντ Ραμίρεζ ................... 12
Mατ Ντάρμπισαϊαρ ............... 9
Αλμπέρτο Λόρα .................... 8
Γιάννης Κούσουλος ............ 7
Κρις Μόντες .......................... 5
Τζαρσίνιο Αντόνια ............... 5
Κριστιάν Μανρίκε ................ 5
Φάνος Κατελάρης ............... 5
Μίκαελ Γκαφούρ.................. 4
Τζαϊλσον ................................ 4
Δημήτρης Χριστοφή ............ 4
Χόρχε Ενρίκεζ ...................... 3
Σάσα Ζίβετς ........................... 3
Χουανάν Εντρένα ................. 2
Κωνσταντίνος Παναγή ........ 2
Μαρίνος Τζιωνής ................. 1
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Δημήτρης Χριστοφή ............ 2
Τζαρσίνιο Αντόνια ............... 2
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Φράνιο Πρέτσε ..................... 1
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Γιόρντι Γκόμεθ ................... 6
Νταβίντ Ραμίρεζ ................. 2
Φράνιο Πρέτσε ................... 1
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Ίσμα Λόπεζ .......................... 1
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Νταβίντ Ραμίρεζ .................  2
Σάσα Ζίβετς .........................  1
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Άλεξ Σοάρες .......................  1
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Ο Χριστουγεννιάτικος 
χορός της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρί-
ου, ο Χριστουγεννιάτικος Χορός της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο Κτήμα Κουσιουμή στη 
Λευκωσία. Το παρόν τους έδωσαν τα 
Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου 
και της Εταιρείας, παλιοί πρόεδροι 
του Συλλόγου, αθλητές της ομάδας 
και πλήθος κόσμου. Οι παρευρισκό-
μενοι διασκέδασαν με τη συνοδεία του 

Γιώργου Θεοφάνους, της Δέσποινα Ολυμπίου 
και του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου.

22 377 377

we deliver!
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
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¦åòÝïäï÷: 1979-1996
ªùííåôïøÛ÷: 463
¡ëïì: 108
¦òöôáõìÜíáôá: 5
ºàðåììá: 6
°óðÝäå÷: 7

ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΕΥΑΓΟΡΑΣ

Εντάχθηκε στην ΟΜΟΝΟΙΑ το 1979, σε ηλικία 17 
χρόνων. Φόρεσε τη φανέλα με το τριφύλλι στο 
στήθος μέχρι το 1996, με ένα μικρό διάλειμμα 
τριών ετών (1982-1985), που απουσίαζε στη Νέα 
Υόρκη για σπουδές και αγωνιζόταν στον Παγκύπριο. 
Κατέκτησε 18 τίτλους (5 πρωταθλήματα, 6 κύπελλα, 
7 ασπίδες), κατέγραψε 463 συμμετοχές και σκόραρε 
108 φορές. Ήταν από τις σημαντικότερες μονάδες 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, που εκείνη την εποχή σάρωνε τους 
τίτλους. Είχε, επίσης, σημαντική συνεισφορά στην 
Εθνική Κύπρου, με την οποία αγωνίστηκε σε 26 
αγώνες, πετυχαίνοντας 2 γκολ. Το 1987 αναδείχθηκε 
από την ΕΑΚ ως κορυφαίος ποδοσφαιριστής της 
χρονιάς. Ανεξίτηλο στην μνήμη των φιλάθλων της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ έμεινε το γκολ με το οποίο άνοιξε το 
σκορ στη νίκη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ επί του Απόλλωνα με 
2-0, την τελευταία αγωνιστική της σεζόν 1992-1993, 

συμβάλλοντας στην επιστροφή του «τριφυλλιού» 
στην κορυφή έπειτα από τέσσερα χρόνια. Ξεκίνησε 
την καριέρα του ως επιθετικός, όμως στη συνέχεια 
μετακινήθηκε στην αμυντική γραμμή και αγωνιζόταν 
ως λίμπερο. Διέθετε ένα σπάνιο χαρακτηριστικό 
που τον καθιστούσε ιδιαίτερο ποδοσφαιριστή: ήταν 
εξαιρετικός αμυντικός, με ανεπτυγμένη την αίσθηση 
του γκολ. Πέρα από δυναμικός ποδοσφαιριστής 
που διέθετε διασκελισμό και διορατικότητα, ήταν 
αλτικός, κάτι που τον βοηθούσε να πετύχει αρκετά 
γκολ με το κεφάλι. Το γεγονός ότι συγκαταλέγεται 
στη λίστα με τους αμυντικούς που σημείωσαν τα 
περισσότερα γκολ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, 
επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές. Ήταν ηγέτης, 
εντός και εκτός γηπέδου, αθλητής πρότυπο και 
χαρακτήρας κόσμημα για τα Κυπριακά γήπεδα. 
Γεννήθηκε στις 28/06/1961.
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Σταθερά στην κορυφή συνεχίζει να 
βρίσκεται η ΟΜΟΝΟΙΑ U19 αφού 
στις πρώτες έντεκα αγωνιστικές έχει 
πετύχει ισάριθμο αριθμό νικών και 
συγκέντρωσε 33 βαθμούς. Επιπλέον, 
οι «πράσινοι» έχουν με διαφορά την 
καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος 
με μόλις τέσσερα γκολ παθητικό, 
ενώ έχουν πετύχει 34 γκολ και 
σκοράρουν περίπου τρία γκολ κατά 
μέσο όρο ανά αγώνα.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ U19 είναι το φαβορί για την κατάκτηση 
του πρωταθλήματος, κάτι που αν πετύχουν θα 
ισοδυναμεί με πρόκριση στο UEFA Youth League 
της επόμενης περιόδου (UEFA U19 Champions 
League). Με τη συμμετοχή της σε αυτήν τη σπουδαία 
διοργάνωση, η ομάδα μας θα έχει την ευκαιρία να 
αναμετρηθεί με τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς 

Συλλόγους, κάτι που θα αποτελέσει τιμή για την 
ΟΜΟΝΟΙΑ,  όπως και μοναδική εμπειρία για τους 
νεαρούς ποδοσφαιριστές μας που θα συμβάλει 
στην ανέλιξή τους.

Για την προοπτική του UEFA Youth League μίλησε 
στην επίσημη ιστοσελίδα ο προπονητής της 
ΟΜΟΝΟΙΑ U19, Νίκος Νικολάου: «Είναι κάτι που 
υπάρχει στην άκρη του μυαλό μας καθώς είμαστε 
το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 
Ήδη έχουμε πλεονέκτημα 5 βαθμών και η εικόνα 
μας είναι ενθαρρυντική, οπότε το σκεφτόμαστε. 
Είναι ένα μεγάλο κίνητρο για όλους αφού θα 
μας αποφέρει σημαντικές εμπειρίες και θα έχει 
πολύπλευρο θετικό αντίκτυπο ευρύτερα στον 
Σύλλογο. Πιστεύω πως στην Ακαδημία της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ υπάρχουν εξαιρετικά ταλέντα με 
σπουδαία προοπτική. Στο άμεσο μέλλον θα δούμε 
ποδοσφαιριστές στο προσκήνιο».

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

H προοπτική του UEFA Youth League 
για την ΟΜΟΝΟΙΑ U19

Στο Μακάρειο Νοσοκομείο με δώρα από την 
Green Boutique, PrimeTel και δωροεπιταγές 

για ψώνια από την ΑΛΦΑΜΕΓΑ!
Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη στο Μακάρειο 
Νοσοκομείο πραγματοποιήσαμε στις 21/12! Την ομάδα 
μας εκπροσώπησε αντιπροσωπεία αποτελούμενη από 
προσωπικό και ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μοίρασαν 
δώρα από την Green Boutique και δωροεπιταγές 
για ψώνια από τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ! Επίσης, 
στο πλευρό μας ήταν και πάλι η PrimeTel, η οποία 
συνέβαλε στην όλη προσπάθεια με δικά της δώρα.

«Η ΟΜΟΝΟΙΑ αναπτύσσει έντονη κοινωνική δράση σε 
συστηματική βάση και καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Έχουμε 
χρέος και καθήκον στην Κυπριακή κοινωνία να διαδραματίζουμε 
ένα τέτοιο ρόλο και το κάνουμε με μεγάλη χαρά, διάθεση 
και υπερηφάνεια. Έτσι, με την ευκαιρία των Χριστουγέννων, 
πραγματοποιήσαμε την καθιερωμένη επίσκεψη στο Μακάρειο 
Νοσοκομείο, η οποία έχει πάντοτε τη δική της ξεχωριστή σημασία. 
Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι η παρουσία μας προσφέρει 
κυρίως ψυχική και ηθική τόνωση στα παιδιά και την οικογένειά 
τους, οι οποίοι βιώνουν αυτήν την ομολογουμένως δύσκολη 
δοκιμασία με θάρρος, αισιοδοξία και δύναμη. Τους ευχόμαστε 
καλά Χριστούγεννα και ο νέος χρόνος να τους βρει νικητές σε 
αυτή την μεγάλη μάχη ζωής που δίνουν», ανέφερε με δηλώσεις 
του ο Εκπρόσωπος Τύπου, Ανδρέας Δημητρίου.

Επί της ευκαιρίας εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες στις 
Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ για τη γενναιόδωρη εισφορά τους, 
ενέργεια που αποδεικνύει το ειλικρινές ενδιαφέρον τους για 
την Κυπριακή κοινωνία και ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες 
συνανθρώπων μας.
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ

Με ποιους συμπαίκτες σου κάνεις περισσότερη 
παρέα;
Κυρίως με τον Χουανάν, τον Μανρίκε, τον Ίσμα και τον 
Γιόρντι. 

Εάν σου προσφερόταν πρωταγωνιστικός ρόλος σε 
μια ταινία, ποια θα ήθελες να ήταν;
Gladiator.

Τι είδους μουσική σου αρέσει;
Reggaeton.

Εάν ήσουν ζώο, ποιο θα ήθελες να ήσουν; 
Καρχαρίας.

Τι σου αρέσει περισσότερο στην Κύπρο;
Οι παραλίες, οι φιλικοί άνθρωποι και το γήπεδό μας. 

Ο πιο σημαντικός αγώνας που έχεις αγωνιστεί;
Το ντέρμπι Σπόρτινγκ Χιχόν – Ρεάλ Οβιέδο. 

Στην παρέα είσαι συνήθως ομιλητής ή ακροατής;
Ακροατής.

Ποια είναι η φιλοσοφία σου για την ζωή;
Ζήσε τη ζωή, έχεις μόνο μια ευκαιρία.

Σε ποια πόλη θα ήθελες να ζεις;
Λος Άντζελες.

Εάν ήσουν σούπερ ήρωας, ποιος θα ήθελες να 
ήσουν;
Superman.

Ποιος συμπαίκτης σου μπορεί να κάνει τις 
περισσότερες κάμψεις;
O Χουανάν.

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

Ποιον ποδοσφαιριστή θαυμάζεις;
Λιονέλ Μέσσι. Νομίζω πως είναι ο καλύτερος 
ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.

Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο;
Μου αρέσει να παίζω playstation. 
Tα αγαπημένα μου παιχνίδια είναι το FIFA, 
το Fortnite και το Call of Duty.

LIGHTING EXPERTS SINCE 1966

ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ 
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2018-2019
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