





Οι πληροφορίες υπήρχαν, και ψες επιβεβαιώθηκαν με τον πιο
επίσημο τρόπο. Η διοίκηση της Ομόνοιας ανακοίνωσε την
πρόσληψη του Πάμπου Χριστοδούλου στον πάγκο της ομάδας για
την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. Στο πλευρό του έμπειρου
τεχνικού θα βρίσκεται ο Άκης Ιωακείμ, ο οποίος θα έχει τον ρόλο
του βοηθού προπονητή. Παραμένει και ο γυμναστής Παύλος
Κκίναν, ωστόσο στο τεχνικό επιτελείο θα προστεθεί ο μόνιμος
συνεργάτης του κ. Χριστοδούλου, ο γυμναστής Σωτήρης
Χαραλάμπους, ο Αντρέας Μαυρής ως προπονητής
τερματοφυλάκων και ο Αντρέας Μιχαήλ ως  αναλυτής φάσεων.
Άμεσα θα στρωθεί πάντως στη δουλειά, καθώς μέχρι το
καλοκαίρι θα προσπαθήσει να κάνει τον μετεγγραφικό
σχεδιασμό και να στελεχώσει ποιοτικά την ομάδα. Ήδη έχει 
μια καλή εικόνα για το ρόστερ και τις ανάγκες ενίσχυσης, 
και πλέον αναμένεται σκληρή δουλειά για να επαναφέρει 
τους «πράσινους» στον δρόμο των επιτυχιών.  
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