
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Π Α Γ Κ Υ Π Ρ Ι Ο Σ  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ  Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Τ Ω Ν  n T E Y X O Σ  1 3  n 2 0 1 1

ποδοσφαιριστης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΥΛΛΗ ΠΑΥΛΟΥ
«Οι αρμόδιοι δεν κάνουν τίποτα»

ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
«Εφραίμ, η
μισή Ομόνοια»
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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T&A Cyview
Developers ltd

l ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ / ΠΑΣΠ -
ΠΟΛΙΤΗΣ
Ποδαρικό με τον Γιώργο Εφραίμ!

ΣΕΛ. 6-7
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Απώλεια καριέρας, χωρίς αποζημίωση!

ΣΕΛ. 10-12
l ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ /
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ PRIMETEL
Σπύρος Νεοφυτίδης: 
«Τα λέει έξω από τα δόντια»

ΣΕΛ. 13-15
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ
ΟΡΟΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Απίστευτα καραγκιοζιλίκια!

ΣΕΛ. 16
l ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ /
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
«Όπλο» για μας, όπλο και για την κοινωνία

ΣΕΛ. 18-19
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ
ΒΙΟS BALANCE
Ξεχωριστή προσφορά για τα μέλη μας!

ΣΕΛ. 20
l KOINΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / BEACH
SOCCER
Οι παλαίμαχοι ξανακτύπησαν!

ΣΕΛ. 21-23
l ΣΥΜΠΟΣΙΟ / «ΜΗΝ ΓΙΝΕΙΣ ΘΥΜΑ
ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ»
Διαφυλάξτε την καριέρα σας!

ΣΕΛ. 26-27
l ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΟΥΛΛΗ ΠΑΥΛΟΥ
«Οι αρμόδιοι δεν κάνουν τίποτα»

ΣΕΛ. 28-29
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΙΣΠΑΝΙΑ
Να μας γίνει μάθημα!

ΣΕΛ. 30-31
l ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / ΕΡΑΝΟΣ
Βοηθήστε τον Γκιλβάν!

ΣΕΛ. 31
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
Να το χωνέψουμε: 
Αναβάθμιση των γηγενών!

ΣΕΛ. 32
l ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21
Αντιφατική απόφαση

ΣΕΛ. 33
l ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΠΑΣΠ
Σε ερασιτεχνικά   επίπεδα

ΣΕΛ. 34-35
l ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΡΑΙΜ
«Εφραίμ η μισή Ομόνοια»

ΣΕΛ. 37
l ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΛΚΗΣ / ΔΙΚΑΙΩΣΗ  ΠΑΣΠ
Δέσαμε τα χέρια  της Αλκής!

ΣΕΛ. 38-39
l ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

ΣΕΛ. 43-44

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί φίλοι, 

Mε τιμή
Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.
Σπύρος Νεοφυτίδης
Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Π.

Ακόμη μια ποδοσφαιρική χρονιά έχει αρχίσει με τις δικές της ιδιαιτερότητες
και με αρκετά προβλήματα. Πραγματικά στο παρά πέντε έχουν  εξασφαλίσει
άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα πολλές ομάδες με την ομάδα της Αλκής να
τιμωρείται με αφαίρεση 3 βαθμών, αφού δεν είχε πληρώσει τις οφειλές της
στους ποδοσφαιριστές Ηλία, Βαττή και Λουκά. Στο τέλος οι άνθρωποι του συλ-
λόγου αναγκάστηκαν να πληρώσουν (έχασαν τη δίκη) για να μπορούν ν’ αρχί-

σουν το πρωτάθλημα κανονικά.

Ένα πρωτάθλημα, στο οποίο η απουσία των Κύ-
πριων ποδοσφαιριστών είναι κάτι παραπάνω από
αισθητή, σε μια περίοδο που η Εθνική μας ομάδα
παίρνει καθοδική πορεία, αφού οι περισσότεροι
ποδοσφαιριστές που την αποτελούν είναι μεγά-
λοι σε ηλικία και οι άλλοι δεν έχουν καθόλου χρό-
νο συμμετοχής με τις ομάδες τους.

Εμείς παρόλο που ήδη έχουμε θίξει το θέμα αυ-
τό στην ΚΟΠ, θα συνεχίσουμε και θα επιμείνουμε
στην προσπάθεια μας για στήριξη του Κύπριου
ποδοσφαιριστή, γιατί θεωρούμε απαράδεκτο να
είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που εργο-

δοτεί ξένους ποδοσφαιριστές και η τελευταία χώρα που χρησιμοποιεί γηγε-
νείς. Η στήριξη του Κύπριου ποδοσφαιριστή είναι εθνική υπόθεση και η ΚΟΠ
οφείλει να πάρει μέτρα για την στήριξη και των Κύπριων, αλλά κυρίως των
Εθνικών ομάδων.

Τέλος, θέλω να αναφερθώ στο ατυχές συμβάν με την περιπέτεια υγείας του
Χρήστου Κόντη και να του ευχηθώ να είναι γερός, δυνατός και να συνεχίσει
την ζωή του από μια νέα θέση που να έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Αυτό,
όμως, το περιστατικό με υποχρεώνει να τονίσω ότι πλέον και βάσει της προ-
κήρυξης, τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να ασφαλίζουν τους ποδοσφαιρι-
στές για μερική, ή ολική ανικανότητα, άρα σε παρόμοιες περιπτώσεις που οποι-
οδήποτε σωματείο δεν τηρεί την προκήρυξη, μπορεί ο ποδοσφαιριστής να κι-
νηθεί νομικά για να διασφαλίσει τα δικαιώματα του.

Σας εύχομαι να έχετε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα και οι πιο τυχεροί και
δυνατοί να εκπληρώσουν τους στόχους που θέσανε το καλοκαίρι.





ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ    ΠΑΣΠ - ΠΟΛΙΤΗΣ
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Ποδαρικό με τον    Γιώργο Εφραίμ!Ποδαρικό με τον    Γιώργο Εφραίμ!Ποδαρικό με τον    Γιώργο Εφραίμ!Ποδαρικό με τον    Γιώργο Εφραίμ!Ποδαρικό με τον    Γιώργο Εφραίμ!Ποδαρικό με τον    Γιώργο Εφραίμ!
Ποδαρικό με τον Εφραίμ! Ο
άσος της Ομόνοιας, με την
έναρξη του θεσμού που κα-
θιερώσαμε σε συνεργασία με
την ιστοσελίδα politis-
spor ts.com, διακρίθηκε,
αφού βάσει των ψήφων ση-
μείωσε το πιο ωραίο τέρμα
της 1ης αγωνιστικής, συγκε-
ντρώνοντας το 46% των προ-
τιμήσεων!
Στη 2η αγωνιστική, ως καλύ-
τερο τέρμα, ψηφίστηκε αυ-
τό που πέτυχε με απευθείας
εκτέλεση φάουλ ο ποδο-
σφαιριστής της Ανόρθωσης,
Μαρκίνιος, σε βάρος της Νέ-
ας Σαλαμίνας.
Σημειώνεται πως οι αναγνώ-
στες της ιστοσελίδας του
ΠΑ.Σ.Π. (www.pasp.org.cy)
και του Politis-Spor ts
(www.politis-sports.com) εί-
ναι προνομιούχοι, αφού για
Τρίτη συνεχόμενη σεζόν τους
δίνεται η δυνατότητα να ανα-
δεικνύουν με τη ψήφο τους
το καλύτερο γκολ της αγω-
νιστικής, μέσα από τις προ-
τάσεις του Παγκυπρίου Συν-
δέσμου Ποδοσφαιριστών.
Το σύστημα της ιστοσελίδας
είναι τέτοιο, που δίνει τη δυ-
νατότητα μόνο μίας ψήφου
από κάθε ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή (ip address).
Με άλλα λόγια, κάθε χρήστης
δεν θα μπορεί να ψηφίσει πα-
ρά μόνο μία φορά από τον
υπολογιστή του (unique
users). Με αυτό τον τρόπο
διασφαλίζεται η εγκυρότητα
της ψηφοφορίας και των
αποτελεσμάτων.
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ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ    ΠΑΣΠ - ΠΟΛΙΤΗΣ

ΟΙ ΨΗΦΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
l Λεγκουέν 65΄ (ΑΕΛ), Σαλαμίνα - ΑΕΛ (9% - 36 ψήφοι)
l Νούνιεθ 46΄ (Απόλλων), Απόλλων-Ερμής (17% - 71 ψήφοι)
l Σίντνεϊ 32΄ (ΕΝΠ), ΕΝΠ-Άρης (12% - 50 ψήφοι)
l Εφραίμ 7΄ (Ομόνοια), Ομόνοια-Αλκή (46% - 191 ψήφοι)
l Χριστοφή 90΄ (Ομόνοια), Ομόνοια-Αλκή (16% - 67 ψήφοι)

ΟΙ ΨΗΦΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
l Ηλία 60΄ (ΑΠΟΕΛ), ΑΠΟΕΛ-Αλκή (28% - 156 ψήφοι)
l Μαρκίνιος 90΄+4΄ (Ανόρθωση), Ανόρθωση-Σαλαμίνα (31% - 171 ψήφοι)
l Σιμούνοβιτς 1΄ (Αναγέννηση), Αναγέννηση-Απόλλων (7% - 39 ψήφοι)
l Γ. Βασιλείου 27΄ (Άρης), Άρης-Ομόνοια (5% - 27 ψήφοι)
l Μαργκάσα 85΄ (Ομόνοια), Άρης-Ομόνοια (29% - 162 ψήφοι)

Ποδαρικό με τον    Γιώργο Εφραίμ!Ποδαρικό με τον    Γιώργο Εφραίμ!Ποδαρικό με τον    Γιώργο Εφραίμ!Ποδαρικό με τον    Γιώργο Εφραίμ!Ποδαρικό με τον    Γιώργο Εφραίμ!Ποδαρικό με τον    Γιώργο Εφραίμ!
ΑΓ. ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΨΗΦΩΝ
1η Εφραίμ (Ομόνοια) 46%
2η Μαρκίνιος (Ανόρθωση) 31%





TΟ FRESH UP  
ΣΑΣ ΕΦΟΔΙΑΖΕΙ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ

ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΥΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΠΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ

ΕΦΙΔΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΑΣ

ΓΕΥΣΕΙΣ : ORANGE, CHERRY COLA, STRAWBERRY, MULTI-FRUIT, PEACH

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Δόξα το Θεό, ο Χρήστος Κόντης είναι πλέ-
ον ασφαλής! Ο άσος του ΑΠΟΕΛ υπέστη
καρδιακό επεισόδιο μετά τον αγώνα της

ομάδας του με την ΑΕΚ Λάρνακας. Ευτυχώς
γλίτωσε τα χειρότερα, αφού το πρόβλημα εντο-
πίστηκε σχετικά γρήγορα και αντιμετωπίστηκε
πριν παρουσιαστούν περαιτέρω επιπλοκές
(υποβλήθηκε σε επέμβαση για απόφραξη της
αρτηρίας). Το θέμα είναι πιο βαθύ ωστόσο...

Απώλεια καριέρας
Το ευχάριστο είναι ότι ο 36χρονος θα συνεχίσει
τη ζωή του κανονικά. Το δυσάρεστο ότι στα-
μάτησε το ποδόσφαιρο πρόωρα, χωρίς να απο-
ζημιωθεί άμεσα. Μιλάμε για περίπτωση απώ-
λειας καριέρας! Τι είναι η απώλεια καριέρας;
Αυτό για το οποίο «φωνάζουμε» από την πρώ-
τη έκδοση του περιοδικού μας! Όπως θα θυ-
μάστε, δώσαμε μεγάλες μάχες για καταρτισμό
ενιαίου ασφαλιστικού σχεδίου που θα καλύ-
πτει τους παίκτες. Τα βάλαμε με την ΚΟΠ και
κάναμε επίπονες προσπάθειες έτσι ώστε τα μέ-
λη μας να είναι ασφαλισμένα και να μην επη-
ρεάζεται η ζωή τους οικονομικά ή άλλως πως,
όταν τραυματίζονται σοβαρά ή υποχρεώνο-
νται λόγω συνθηκών να μείνουν χωρίς δου-
λειά. Και έστω κι αν οι άνθρωποι της Κυπρια-
κής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου υποχρεώθη-
καν να μας ακούσουν και να υιοθετήσουν πολ-
λές από τις θέσεις μας, ακόμα δεν έχουν λη-
φθεί τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλί-
ζεται το μέλλον των ποδοσφαιριστών-μελών
μας… Και εξηγούμαστε, στις αράδες που ακο-
λουθούν…

Κανονισμός χωρίς επιτήρηση…
Η Ομοσπονδία κατόπιν των δικών μας πιέσε-
ων, στους κανονισμούς που διέπουν το πρω-
τάθλημα, συμπεριέλαβε και πρόνοια ούτως
ώστε οι παίκτες να ασφαλίζονται από τους συλ-
λόγους. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δεν φρόντι-
σε ώστε να τηρείται ο κανονισμός. Δεν επο-
πτεύει, ούτε ελέγχει…
Η απόδειξη είναι η περίπτωση του Κόντη. Ο
παίκτης δεν είναι πουθενά ασφαλισμένος! Πά-
λι καλά, που η διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων
εξήγγειλε ότι ο αφυπηρετήσας παίκτης, θα συ-
νεχίσει να υπηρετεί το σύλλογο υπό άλλο πό-
στο. Τι θα γινόταν, όμως, αν ο Κόντης ή ένας
άλλος παίκτης αγωνιζόταν σε μια ομάδα, η
οποία θα τον πετούσε σαν στημένη λεμονό-
κουπα αν έχανε την καριέρα του; 

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ Ο ΚΟΝΤΗΣ ΠΟΥ   ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΠΡΟΩΡΑ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απώλεια καριέρας,   χωρίς αποζημίωση!Απώλεια καριέρας,   χωρίς αποζημίωση!Απώλεια καριέρας,   χωρίς αποζημίωση!Απώλεια καριέρας,   χωρίς αποζημίωση!Απώλεια καριέρας,   χωρίς αποζημίωση!Απώλεια καριέρας,   χωρίς αποζημίωση!
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Απώλεια καριέρας,   χωρίς αποζημίωση!Απώλεια καριέρας,   χωρίς αποζημίωση!Απώλεια καριέρας,   χωρίς αποζημίωση!Απώλεια καριέρας,   χωρίς αποζημίωση!Απώλεια καριέρας,   χωρίς αποζημίωση!Απώλεια καριέρας,   χωρίς αποζημίωση!
Ο Κόντης σε φάση από το παιχνίδι με
την ΑΕΚ, κατά τη διάρκεια του οποί-
ου υπέστη καρδιακό επεισόδιο...

Η ΚΟΠ όχι μόνο δεν φρόντισε να ελέγξει
κατά πόσον τα σωματεία ασφαλίζουν
τους ποδοσφαιριστές τους, αλλά ούτε
μερίμνησε ώστε ο κανονισμός να είναι
ξεκάθαρος…

Στο βιβλιάριο κανονισμών και εγγραφών της
Ομοσπονδίας (σελ. 72, άρθρο 24.2) υπάρχει η
εξής αινιγματική αναφορά: «Το σωματείο με το
οποίο ο ποδοσφαιριστής είναι εγγεγραμμένος
θα είναι υπεύθυνο για την ασφάλιση του πο-
δοσφαιριστή έναντι ασθένειας, ατυχήματος ή
ανικανότητας, μόνιμης ή προσωρινής, μερικής
ή ολικής κατά τη διάρκεια της αποδέσμευσης
του. Η κάλυψη θα πρέπει να εκτείνεται και κα-
τά τη διάρκεια αγώνα ή προπόνησης της Εθνι-
κής ομάδας».

Λάθος λέξη 
Με απλά λόγια, η Ομοσπονδία μάς λέει ότι ένας
παίκτης πρέπει να είναι ασφαλισμένος κατά τη
διάρκεια της αποδέσμευσής του (;;;). Επειδή η
«αποδέσμευση» δεν έχει καμιά διάρκεια, αλλά
κι επειδή δεν είναι λογικό να χρησιμοποιείται η
συγκεκριμένη λέξη (δεν κολλάει στην πρότα-
ση), εικάζουμε πως αυτός που συνέτασσε το
συγκεκριμένο κανονισμό είχε κάπου αλλού το
μυαλό του εκείνη την ώρα και ήθελε να χρησι-
μοποιήσει τη λέξη «εργοδότηση».

Οι πονηροί…
Υπάρχουν, βέβαια και κάποιοι πιο πονηροί, που
υποστηρίζουν ότι επίτηδες έγινε λάθος στο συ-
γκεκριμένο κανονισμό, έτσι ώστε να είναι κα-

λυμμένη η ΚΟΠ έναντι των ποδοσφαιριστών
που θέλουν να ασφαλίζονται, αλλά και έναντι
των σωματείων που δυσκολεύονται να ασφα-
λίσουν παίκτες με τα σημερινά δεδομένα. «Έχω
πρόνοια για να ασφαλίζεστε» θα λέει η ΚΟΠ
στους παίκτες, ενώ την ίδια στιγμή δεν θα μπο-
ρεί να τιμωρεί τους συλλόγους που δεν τους
ασφαλίζουν, γιατί ο κανονισμός είναι άκυρος.

Έγκυρος
Πάντως, η κακή σύνταξη του κανονισμού δεν
απαλλάσσει ευθυνών κανέναν. Οι νομικοί μας
σύμβουλοι μελέτησαν την επίμαχη αναφορά
και σύμφωνα με τη γνωμάτευσή τους, παρά το
συντακτικό λάθος, πάλι τα σωματεία είναι υπο-
χρεωμένα να ασφαλίζουν τους παίκτες τους…

ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣΑΝ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ, ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Ο αινιγματικός κανονισμός της ΚΟΠ
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Το προφητικό σχόλιο...
Δ εν το παίζουμε μετά Χριστόν

προφήτες σε σχέση με το ασφα-
λιστικό. Ο λόγος που διαμαρτυ-

ρόμαστε έντονα και κάνουμε κριτική για
το θέμα του ασφαλιστικού σχεδίου, είναι
ότι εδώ και πολλή καιρό επισημαίνου-
με τους κινδύνους που ελλοχεύουν, λό-
γω της ανυπαρξίας κανονισμών για κά-
λυψη των παικτών.
Είναι ενδεικτικό ότι λίγο πριν το επει-
σόδιο με τον Κόντη (19/07/2011), με
σχόλιο στην επίσημη ιστοσελίδα μας, εί-
χαμε επισημάνει τους κινδύνους σε σχέ-
ση με το ασφαλιστικό:

Ασφαλιστική Κάλυψη Ποδοσφαιρι-
στών - Ιδού τα προβλήματα!
«Για ακόμη μία φορά ο ΠΑ.Σ.Π. βρίσκε-
ται στη δυσάρεστη θέση να επαναφέρει
το πρόβλημα με τη μη Ασφαλιστική κά-
λυψη των ποδοσφαιριστών (επαγγελ-
ματιών και ερασιτεχνών) από τις ομά-
δες που συμμετέχουν στα 4 Πρωταθλή-
ματα της ΚΟΠ Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Κατηγορίας.
Αναμένουμε όπως η ΚΟΠ προχωρήσει
άμεσα στην προκήρυξη προσφορών για
υλοποίηση του Ενιαίου Ασφαλιστικού
Σχεδίου που θα καλύπτει όλους τους πο-
δοσφαιριστές, κάτι για το οποίο έχει δε-
σμευτεί δημόσια μετά και την τελευταία
συνάντηση με τον ΠΑ.Σ.Π. στις 19 Απρι-
λίου 2011 (δείτε ανακοίνωση
www.pasp.org.cy/pasp09/NewsInside.p
hp?id=561).
Σήμερα είμαστε αναγκασμένοι να δη-
μοσιοποιήσουμε άλλη μία υπόθεση πο-
δοσφαιριστή όπου μετά από τραυματι-
σμό του κατά τη διάρκεια επίσημου
αγώνα της ομάδας του, προχώρησε σε
επέμβαση, η ομάδα δεν είχε ασφαλι-
σμένους τους ποδοσφαιριστές της ως
όφειλε και έκδωσε 2 επιταγές προς εξό-
φληση του ποσού για την εγχείριση
προς τους δικαιούχους. Δυστυχώς για
άλλη μία φορά οι επιταγές ανακλήθη-
καν από το Σωματείο και ως εκ τούτου
τόσο η κλινική αλλά και ο γιατρός θα κι-
νηθούν νομικά ενάντια στον ποδο-
σφαιριστή για το λόγο ότι αυτός υπέ-
γραψε το εξιτήριο.
Το πιο πάνω θέμα αφορά το Σωματείο
Αναγέννηση Γερμασόγειας και ο ΠΑ.Σ.Π.
καλεί άμεσα το Σωματείο όπως προχω-
ρήσει σε εξόφληση των οφειλομένων
του. Εσωκλείουμε τις επιταγές που εκ-
δόθηκαν και ανακλήθηκαν από το εν λό-
γο Σωματείο». 

Ο Κόντης μετά το παι-
χνίδι με την ΑΕΚ ανα-
γκάστηκε να σταματή-
σει πρόωρα το ποδό-
σφαιρο, χωρίς να δι-
καιούται αποζημίωση
για απώλεια καριέρας...

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών εκφράζει τον συγκλονισμό του για το καρδιακό
επεισόδιο που υπέστη ο ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ και μέλος του ΠΑ.Σ.Π., Χρίστος Κό-
ντης μετά τον αγώνα της Δευτέρας με την ΑΕΚ.
Ευχόμαστε στις δύσκολες αυτές στιγμές που περνά ο Χρίστος και η οικογένεια του, καλή
και γρήγορη ανάρρωση με την υπόσχεση ότι θα είμαστε δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί.
Ευχή όλων μας είναι να έχουμε τον Χρίστο Κόντη το συντομότερο, γερό και δυνατό πίσω
κοντά μας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑ.Σ.Π. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Σ.Π.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΚΤΗ ΣΤΙΣ 30/08/2011

Συγκλονισμένος ο ΠΑ.Σ.Π. για τον Χρίστο Κόντη
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ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ PRIMETEL



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  16 Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν 
με τον Σύνδεσμο... 22466508 l www.pasp.org.cy 

T&A Cyview
Developers ltd
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Σύμφωνα με καταγγελίες
που έχουν γίνει στον
ΠΑΣΠ, κάποια σωματεία
εκμεταλλεύονται σε απί-
στευτα μεγάλο βαθμό
τους ποδοσφαιριστές
και προσπαθούν να τους
ξεγελάσουν επιστρατεύ-
οντας κομπογιαννίτικες
τακτικές.
Όταν προχωρούν σε μια
έγγραφη συμφωνία, βά-
ζουν κάποιους όρους
που καταπατούν κάθε
διεθνή κανόνα, με μο-
ναδικό στόχο να γλιτώ-
σουν λεφτά.

Παραθέτουμε κάποια ζωντανά παραδείγματα:
l Παράγοντες μεγάλης ομάδας, έκαναν συμφωνίες με νε-
αρούς ποδοσφαιριστές και συμπεριέλαβαν πρόνοια στα
συμβόλαια, που τους επιτρέπει να αφήσουν απλήρωτους
τους τελευταίους για 90 μέρες! Ως γνωστόν, όταν ένας σύλ-
λογος αφήσει απλήρωτο για τρεις μήνες έναν παίκτη, τό-
τε ο τελευταίος δικαιούται να πάρει δυναμικά μέτρα κατά
του σωματείου, ακόμα και να ασκήσει το δικαίωμα της μο-
νομερούς διακοπής συνεργασίας. Ο συγκεκριμένος σύλ-
λογος, όμως, φρόντισε να μεριμνήσει γι΄ αυτόν τον διεθνή
κανόνα, βάζοντας τους παίκτες να υπογράφουν μια συμ-
φωνία που καταπατεί τα δικαιώματά τους.
l Υπάρχουν ακόμα και όροι που επιτρέπουν στο σύλλογο

να διακόψει τη συνερ-
γασία του με έναν παίκτη
όποτε θέλει και χωρίς να
τον αποζημιώσει. Με αυ-
τό τον όρο, στην ουσία
τα σωματεία εκμεταλ-
λεύονται τους ποδο-
σφαιριστές που έχουν
ανάγκη.
l Σε κάποια συμβόλαια
υπάρχουν και πρόνοιες,
βάσει των οποίων ο σύλ-
λογος μπορεί να καρ-
πωθεί δικαιώματα «εκ-
παίδευσης κι ανάπτυ-
ξης» από ποδοσφαιρι-
στή που ήδη έχει απο-
δεσμεύσει!

l Υπάρχουν κι άλλα καραγκιοζιλίκια, με βάση τα όσα κα-
ταγγέλθηκαν στον Σύνδεσμο μας. Όπως αυτά που έκανε
παραδοσιακός σύλλογος β΄ κατηγορίας, δίνοντας συμβό-
λαιο γραμμένο στα ελληνικά σε ξένο ποδοσφαιριστή και
συμβόλαιο γραμμένο στα αγγλικά σε Κύπριο ποδοσφαιρι-
στή. Όχι, δεν επρόκειτο περί λάθους. Τα εξυπνοπούλια της
συγκεκριμένης ομάδας ήθελαν να περάσουν απαρατήρη-
τοι οι παράλογοι όροι που έβαζαν στο συμβόλαιο. Ήθελαν
να εξαπατήσουν τους ποδοσφαιριστές, γνωρίζοντας ότι
«καίγονταν» για να βρουν δουλειά...
l Για να μην σας πω για ομάδες μικρότερων κατηγοριών

(δεν κάνουν έγγραφες συμφωνίες με τους παίκτες), που άλ-
λα τάζουν κι άλλα κάνουν...

ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΓΕΛΑΣΟΥΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

Απίστευτα 
καραγκιοζιλίκια!
Η οικονομική κρίση φαίνεται πως είναι η αιτία που οι κυπριακοί σύλ-
λογοι καταφεύγουν σε απίστευτα καραγκιοζιλίκια...

Προσέχετε που βάζετε την υπογραφή σας!
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«Όπλο» για μας, όπλο
και για την κοινωνία
Η προσπάθειά μας για προσφορά στην κοινωνία και δη στους συνανθρώπους μας που μας έχουν ανάγκη, είναι ένας από
τους βασικούς στόχους του συνδέσμου μας. Ξέρουμε ότι οι ποδοσφαιριστές-μέλη μας έχουν απήχηση και θεωρούμε
πως είναι καθήκον μας να αξιοποιήσουμε αυτό το «όπλο» προς κοινό όφελος… 
Τα Χριστούγεννα, χάρη στην συμβολή του ΠΑΣΠ, θα τεθεί σε κυκλοφορία συλλε-
κτικό ημερολόγιο, με στόχο την οικονομική ενίσχυση του

Συνδέσμου Καρδιοπαθειών
Εφήβων και Ενηλίκων
Κύπρου (ACHDAC). Για
τις ανάγκες αυτής της

έκδοσης συμμετείχαν σε
φωτογραφήσεις οι 14 αρχηγοί των ομάδων α΄
κατηγορίας, μαζί με παιδιά ποδοσφαιρικών ακα-
δημιών που είναι μέλη του ΠΑΣΠ. 
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«Όπλο» για μας, όπλο
και για την κοινωνία
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Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών έχει προχωρήσει
σε συμφωνία με την εταιρεία BIOS BALANCE για παραχώρηση
των βραχιολιών της στην ειδική τιμή των 30 Ευρώ. Πρόκειται για
μια απίστευτα καλή συμφωνία για τα μέλη μας, αφού αξίζει να
σημειωθεί πως στην αγορά διατίθενται προς 40-45 Ευρώ.
Η Bios Balance είναι μια τεχνολογία προσανατολισμένη στη
λειτουργία που εργάζεται για να επιτύχει την καθημερινή μέ-
γιστη σταθερότητα, τη δύναμη και την ευελιξία από-
δοσης του σώματός μας από κάθε άποψη.
Μέσω του συνημμένου ολογράμμα-
τος, η Bios Balance αποκαθιστά την
ισορροπία της ηλεκτρομαγνη-
τικής ενέργειας που παράγεται
από το σώμα μας και λαμβάνει
τη μέγιστη ενεργειακή ροή.
Το βραχιόλι Bios Balance απο-
τελείται από 100% φιλική προς
το περιβάλλον σιλικόνη με την
τεχνολογία αντι-σκόνης. Κυκλοφο-
ρούν σε διάφορα μεγέθη και χρώμα-
τα.
Η Bios Balance είναι ο καθημερινός σύμμαχός μας ενάντια στην
πίεση, την πίεση και τις ασθένειες. Με βάση τη φιλοσοφία της
ανατολικής ιατρικής, η τεχνολογία της Bios Balance λαμβάνει
τη μέγιστη απόδοση του σώματος με το να αυξήσει τη δύναμη,
την ευελιξία και τη σταθερότητά της 24 ώρες την ημέρα.
Ένα ανθρώπινο σώμα είναι όπως μια μπαταρία που παράγει
την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Η βέλτιστη λειτουργία αυτού
του συστήματος παραγωγής εξαρτάται από την ισορροπία της
ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, η οποία αντιστοιχεί στην απο-
δοτικές ανταλλαγή και την ισορροπία των θετικών και αρνη-
τικών ιόντων (ηλεκτρικές δαπάνες). Η ιδανική ανθρώπινη συ-

χνότητα SRF (αντηχώντας συχνότητα Schumann) είναι περί-
που 7, 8 hertz και η συντήρησή της γύρω από αυτό το επίπεδο
είναι ζωτικής σημασίας σπουδαιότητας για την υγεία μας.
Δυστυχώς καθημερινά «οι εχθροί» όπως η πίεση, οι τραυματι-
σμοί και οι ασθένειες αλλά και οι εξωτερικοί παράγοντες όπως
τις ηλεκτρικές ενέργειες που παράγονται με τηλέφωνα και υπο-
λογιστές κυττάρων επεμβαίνουν και ενοχλούν ολόκληρη τη
διαδικασία με την επιρροή του επιπέδου SRF.

Πώς μπορεί ένα μοντέρνο εξάρτημα χεριών να βοη-
θήσει την καθημερινή απόδοση του σώ-

ματός μας και την υγεία μας γε-
νικά; 

Το ολόγραμμα που συνδέ-
εται στο βραχιόλι είναι εν
αρμονία με μια ηλεκτρική
συχνότητα. Όταν έρχεται
σε επαφή με το σώμα μας,
αποκρίνεται σύμφωνα με

το βιολογικό σύστημά μας,
«καθαρίζει» όλα τα περάσματα

από τις παρεμβάσεις και διατηρεί τη
μέγιστη ενεργειακή ροή. Κατά συνέπεια η

ανταλλαγή των θετικών και αρνητικών εισπράξεων ιόντων τα-
κτικά και του SRF αποκαθίσταται στο επιθυμητό επίπεδο.
Τα οφέλη είναι ξεκάθαρα:  
l Γρηγορότερη λειτουργία εγκεφάλου 
l Καλύτερη αντίδραση λήψης μυών του σώματος 
l Πιο αποδοτική λήψη και αποκατάσταση του οξυγόνου που
βελτιστοποιεί τη δύναμη 
l Βελτίωση της ισορροπίας 
l Αποδοτικότερη αποκατάσταση του σώματος από τους τραυ-
ματισμούς  

Ξεχωριστή προσφορά
για τα μέλη μας!

l Όσα μέλη του ΠΑ.Σ.Π. επιθυμούν να αποκτήσουν το
βραχιόλι Bios Balance μπορούν να επικοινωνούν με τα
γραφεία του Συνδέσμου στα τηλέφωνα 22 466508/09. 
l Pancyprian Footballers Association has advanced in
collaboration with company BIOS BALANCE for

concession of bracelets Bios Balance in the special rate
of 30 Euros instead of 40-45 Euros, only for the
members of PA.S.P.  All members they wish to buy the
bracelet Bios Balance they can communicate with PA.S.P
offices in telephones 22 466508/09.

Πώς μπορείτε να τα αποκτήσετε
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ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΜΕ ΛΑΜΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH SOCCER ΤΟΥ ΠΑΣΠ

Οι παλαίμαχοι
ξανακτύπησαν!
Οι παλαίμαχοι
ξανακτύπησαν!
Οι παλαίμαχοι
ξανακτύπησαν!
Οι παλαίμαχοι
ξανακτύπησαν!
Οι παλαίμαχοι
ξανακτύπησαν!
Οι παλαίμαχοι
ξανακτύπησαν!
Οι παλαίμαχοι
ξανακτύπησαν!
Όταν σε μια ποδοσφαιρική διοργά-
νωση συμμετέχουν μεγάλα ονόματα
του αθλήματος, ενώ ο κόσμος τιμά
με την παρουσία του το γεγονός, τό-
τε η επιτυχία είναι εγγυημένη. Από τη
στιγμή, λοιπόν, που το τουρνουά που
διοργανώσαμε τον Ιούνιο πληρούσε
αυτές τις δυο βασικές προϋποθέσεις,
ο στόχος μας επετεύχθη. Το τουρ-
νουά ποδοσφαίρου στην άμμο «Οι
παλαίμαχοι ξανακτυπούν», πραγμα-
τοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 25
και 26 Ιουνίου 2011 στην Κοινοτική
Παραλία Παρεκκλησιάς στην Λεμε-
σό και χαρακτηρίστηκε από λάμψη.
Όχι μόνο λόγω των μεγάλων ονομά-
των της στρογγυλής θεάς που συμ-
μετείχαν σε αυτό, αλλά και επειδή οι
φίλοι του ποδοσφαίρου το τίμησαν
δεόντως με την παρουσία τους!
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4 Στον τελικό η ομάδα της ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Νίκος Πα-
ναγιώτου (Τ), Κάκος Κυριάκου, Άντρος Παναγιώτου, Χρί-
στος Χατζηκωσταντής, Μάριος Κυριάκου, Μάριος Δη-
μοσθένους, Ιωσήφ Περατικός, Λάκης Αθανασίου, Μά-
ριος Δημητρίου) επιβλήθηκε της ομάδα της ΟΠΑΠ Κύ-
πρου (Μάρκο Σιμεόνοβιτς (Τ), Άντρος Σοφοκλέους, Γιώρ-
γος Πεγκλής, Παύλος Σάββα, Άκης Ιωάννου, Μάριος Χρι-
στοδούλου, Zaxana Londry) με 4-2!
4 Στον μικρό τελικό αντιμέτωπες τέθηκαν η T&A CYVIEW
(Αντρέας Τιμοθέου (Τ), Μάριος Αντωνίου, Κυριάκος
Ανδρέαου, Μιχάλης Μάρκου, Σταύρος Ραουνάς, Ρόπερτ
Στάχουρα, Φίλιππος Φωτίου, Προκόπης Φυλακτού) και
η ΠΥΡΣΟΣ (Ανδρέας Λουγκρίδης (Τ), Αντώνης Αντωνί-
ου, Κώστας Κωνσταντίνου, Αντρέας Μελαναρκίτης, Τό-
της Σταυρινού, Μαρίνος Μαρτίδης). Μετά από έναν συ-
γκλονιστικό αγώνα η T&A CYVIEW πήρε τη νίκη με 6-5.
4 Η πρώτη μέρα των αγώνων ξεκίνησε με τις ομάδες
ΟΠΑΠ Κύπρου, ΠΥΡΣΟΣ, ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ και T&A CYVIEW
να κερδίζουν τους knockout αγώνες με τις ομάδες
BENNIGAN’S, ULTRA SUN, PRIMETEL και CARRERA αντί-
στοιχα, και να περνούν στην φάση των 4. Η μέρα τελεί-
ωσε με κερδισμένες τις ομάδες της ΟΠΑΠ Κύπρου και
της ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ που αναμετρήθηκαν με τις ομάδες
T&A CYVIEW και ΠΥΡΣΟΣ αντίστοιχα, να προχωρούν με
νίκες και να βρίσκονται αντιμέτωπες στον τελικό.
4  Η τελική κατάταξη των ομάδων ήταν:  1η
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ, 2η ΟΠΑΠ Κύπρου, 3η T&A CYVIEW
Developers, 4η Κάρβουνα ΠΥΡΣΟΣ, 5η PRIMETEL, 6η
CARRERA, 7η ULTRA SUN, 8η BENNIGAN’S.
4 Πρώτοι σκόρερ της διοργάνωσης αναδείχθηκαν 3
ποδοσφαιριστές αφού σκόραραν από 8 τέρματα (Ρό-
μπερτ Στακούρα, Άκης Ιωάννου, Μάριος Δημητρίου).
Καλύτερος Τερματοφύλακας αναδείχτηκε ο Νίκος Πα-
ναγιώτου και πολυτιμότερος παίκτης, μετά από υπό-
δειξη του προέδρου του Συνδέσμου Προπονητών κ.
Ανδρέα Μιχαηλίδη, ο Μάριος Δημητρίου.
4 Καινοτομία στην διοργάνωση ήταν και η συμμετοχή
9 ακαδημιών (1999-2000) που συμμετείχαν στο τουρ-
νουά την Κυριακή το πρωί (ARSENAL, CHAMPIONS,
SPOLIARITS, ALSOS ARENA, IOANNOU CALCIOMANIA,
1619, ΦΑΡΜΑ και Α.Ε.ΠΑΦΟΥ). Στον τελικό το απόγευ-
μα της Κυριακής αντιμέτωπες ήταν οι Ακαδημίες
SPOLIARITS - ALSOS ARENA σε ένα συγκλονιστικό αγώ-
να όπου η ομάδα της ακαδημίας SPOLIARITS επικράτη-
σε τελικά με 2-1.     
4 Ο ΠΑ.Σ.Π. εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους διαι-
τητές Κώστα Καπιτανή, Πανίκο Καϊλη, Παναγιώτη Γε-
ρασίμου και Λούη Λοΐζου, τα μέλη και παλαίμαχούς του
ποδοσφαιριστές που στήριξαν την όλη εκδήλωση, το
Δημοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς που παραχώρησε
το χώρο της παραλίας για τη διοργάνωση, καθώς επί-
σης όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές του τουρ-
νουά.
4 Χορηγοί ήταν οι ακόλουθες εταιρείες: PRIMETEL,
SFERA 96.8, GOAL NEWS, SENTRA GOAL, Γυαλιά Ηλίου
CARRERA (μέγας χορηγός), ΟΠΑΠ Κύπρου, ULTRA SUN,
CL ASSICS,  ΠΥΡΣΟΣ, T&A CYVIEW D evelopers,
BENNIGAN’S και BIOS BALANCE.
4 Υποστηρικτές της προσπάθειας ήταν το αρτοποιείο
Artoza, η εταιρεία Hercules καθώς επίσης η Αρχή Ηλε-
κτρισμού Κύπρου.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ
ΤΟ 2ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ

BEACH SOCCER



Εξειδικευόμαστε ακόμη στην:
l Aνάπτυξη απόδοσης παιδιών από 6 ως 18 ετών.
l Άτομα με ειδικά προβλήματα, αθλητές και μη.
l Έχουμε συνεργαστεί με τις αθλητικές ομάδες και ακα-

δημίες ’ Chelsea, Arsenal, Fulham, QPR, Wolves,  και
ακόμη συνεργαζόμαστε με ΑΠΟΕΛ, AEK, ΔΟΞΑ,
Ν.ΣΑΛΑΜΙΝΑ και αρκετές ακαδημίες ποδοσφαίρου στην
Κύπρο.

Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει αυξημένη ανάγκη για
σωστή αποκατάσταση και ανάπτυξη της αθλητικής από-
δοσης όπως:

l Ο μοντέρνος τρόπος ζωής, οι καθημερινές συνήθειες, η
δομή, το σύστημα Φυσικής Αγωγής και οι ευκαιρίες (η
έλλειψη ευκαιριών), έχουν προκαλέσει πολλές αλλαγές και
προβλήματα στη λειτουργικότητα του ανθρώπινου σώ-
ματος.

l Ψηλά επίπεδα τεχνικής κατάρτισης και ψηλές προσδο-
κίες στις αθλητικές ακαδημίες ’ Ελλειπής  βάση από
προηγούμενες εμπειρίες, Κακή αθλητική κατάρτιση, πα-
ρόλο το ψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης.

l Λανθασμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη νεαρών αθλη-
τών.

l Προβλήματα κινητικού συγχρονισμού, νευρομυικού συγ-
χρονισμού, κιναίσθησης ’ κακή τεχνική τρεξίματος ’ έλ-
λειψη ταχύτητας.

l Τραυματισμοί σχετικοί με την αδύνατη αθλητική βάση,
ελλείψεις στη γενική αθλητικότητα λόγω του συστήμα-
τος Φυσικής Αγωγής/κοινωνικοποίησης στον αθλητισμό.

l Ανικανότητα ν’ αναπτυχθεί ένας νεαρός αθλητής στο μέ-
γιστο των ικανοτήτων του ακόμα και αν έχει πολύ καλές
τεχνικές ικανότητες σε ένα άθλημα.

Η Sport Dimensions Cyprus είναι:
l Διεθνής εταιρία με Κέντρα στο Ηνωμένο Βασι-

λείο και στην Κύπρο.
l Ο ιδρυτής της εταιρίας, Μάικ Αντωνιάδης είναι

παγκοσμίου επιπέδου ομιλητής, προπονητής
και λέκτορας.

l Από την εταιρία έχουν περάσει αθλητές από το
ποδόσφαιρο, την αντισφαίριση, την καλαθό-
σφαιρα, το ράγκμπι, το τένις , το βόλεϊ, Ολυ-
μπιακού επιπέδου αθλητές του στίβου και άν-
θρωποι που δεν ασχολούνται με τον αθλητι-
σμό.

Προσωπικό:
l Ομάδα από δυο εγκεκριμμένους φυσιοθερα-

πευτές και τρεις  προπονητές απόδοσης και
αποκατάστασης οι οποίοι εξειδικεύονται στην:

l Φυσιοθεραπεία
l Αποκατάσταση (μετά από εγχείρηση/ τραυμα-

τισμό) ’ Πρωτόκολλα για γόνατο, πλάτη,μυι-
κούς τραυματισμούς , ώμους- ολιστική προ-
σέγγιση στην αποκατάσταση αθλητικών τραυ-
ματισμών και δυσλειτουργιών.

l Απόδοση (κινητική εκπαίδευση, νευρομυικός
συντονισμός, ταχύτητα) ’ Ανάπτυξη δύναμης
και ταχυδύναμης ’ Ατομικά, ομαδικά και εκ-
παίδευση προπονητών.

l Ειδικευμένα πρωτόκολλα για διάφορα προ-
βλήματα.

l Πρόληψη ’ πρόληψη μέσω σωστής διδασκα-
λίας κίνησης και στάσης του σώματος, ολιστική
προσέγγιση στην διόρθωση ανισορροπιών.



Ξενοδοχείο Allegra 2ος όροφος, Στάδιο Γ.Σ.Π
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22561212  / Φαξ: 22570555

Ηλεκτρονική διεύθυνση(e-mail): sportdimensionscy@gmail.com

Ιστοσελίδα μας(website): www.sportdimensions.com

Συμφωνία της εταιρίας Sport Dimensions και του ΠΑ.Σ.Π. 

Οργανώσαμε εξειδικευμένες εξετάσεις  σχετικές με το νευρομυικό συντονισμό , τη ταχύτητα,
τη σωματική λειτουργικότητα και τις ειδικές ποδοσφαιρικές ικανότητες  που γίνονται στον
αθλητή στα αρχικά του στάδια για να μπορέσουμε να δούμε τα αδύνατα αλλά και δυνατά του
σημεία.
Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τη τεχνική τρεξίματος , τη κίνηση του σώματος , τη ταχύτη-
τα , τη δύναμη και το νευρομυικό συντονισμό. Με τη σωστή διδασκαλία αποτρέπουμε στο
σώμα μας να τραυματιστεί εύκολα και έχουμε σημαντική βελτίωση στην απόδοση μας.

l Χωρίς χρέωση όλα τα τεστ που θα γίνονται στους ποδοσφαιριστές.
l 18 επισκέψεις..€350
l 12 επισκέψεις..€250

Υπενθιμίζουμε ότι οι κανονικές τιμές μας είναι:  τεστ €50, 18 επισκέψεις €450 , 12 επισκέψεις €330.
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ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ (5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ... ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

Διαφυλάξτε   την καριέρα σας!Διαφυλάξτε   την καριέρα σας!Διαφυλάξτε   την καριέρα σας!Διαφυλάξτε   την καριέρα σας!Διαφυλάξτε   την καριέρα σας!Διαφυλάξτε   την καριέρα σας!
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Κάποιοι την πάτησαν, άλλοι το σκέφτηκαν, άλλοι αντιστάθηκαν και τις απέρρι-
ψαν! Είμαστε σίγουροι, όμως, ότι όσοι μπήκαν στη διαδικασία να χρησιμοποι-
ήσουν απαγορευμένες ουσίες για να αυξήσουν τις αντοχές τους δεν ήξεραν τις
πραγματικές συνέπειες. Αν τις ήξεραν τόσο το χειρότερο. Γιατί οι παρενέργειες
και η ζημιά που μπορούν να υποστούν είναι ουκ ολίγες. Η ευαισθησία του Πα-
γκύπριου Συνδέσμου σ΄ αυτή τη μάστιγα είναι αρκετά μεγάλη και καλό είναι
όλα τα μέλη μας να συνειδητοποιήσουν τις φοβερές παρενέργειες μιας τέτοιας
ενέργειας. 
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ΣΥΜΠΟΣΙΟ  «ΜΗΝ ΓΙΝΕΙΣ ΘΥΜΑ ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ»

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος
Ποδοσφαιριστών είναι αρκε-
τά ευαισθητοποιημένος σ΄
αυτό το θέμα και ζητάει από
τους παίκτες να ενημερώνο-
νται για να μην πέσουν στην
παγίδα. Το 4ο Συμπόσιο κα-
τά των απαγορευμένων ου-
σιών που θα πραγματοποιη-
θεί την Τετάρτη 5 Οκτωβρί-
ου (19:30) με σλόγκαν «ΜΗΝ
ΓΙΝΕΙΣ ΘΥΜΑ ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ.
ΔΙΑΦΥΛΑΞΕ ΤΗ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΟΥ
ΚΑΡΙΕΡΑ» και που διοργανώ-
νει ο Σύνδεσμος έχει απώτε-
ρο στόχο να δώσει τη σωστή
συνταγή για μια υγιή καριέ-
ρα.

Συνδιοργανωτής του Συ-
μποσίου είναι το Γραφείο
Αθλητισμού ΤΕ.ΠΑ.Κ (τεχνο-
λογικό πανεπιστήμιο Κύ-
πρου) και το οποίο θα λάβει
χώρα στο αμφιθέατρο «Πεύ-
κιος Γεωργιάδης».

Ευχή και ελπίδα μας είναι
στο τέλος όλοι να φύγουν
ενημερωμένοι όσον αφορά
το καυτό θέμα. Η δικαιολο-
γία «δεν ήξερα τι μου δίνα-
νε» δεν μπορεί πλέον να ευ-
σταθεί.

ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ (5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ... ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

Διαφυλάξτε   την καριέρα σας!Διαφυλάξτε   την καριέρα σας!Διαφυλάξτε   την καριέρα σας!Διαφυλάξτε   την καριέρα σας!Διαφυλάξτε   την καριέρα σας!Διαφυλάξτε   την καριέρα σας!

Ομιλητές του Συμποσίου θα είναι οι:
- Κωνσταντίνος Τιγγιρίδης
- Δρ. Μιχάλης Πέτρου
- Δρ. Κώστας Σχίζας
- Νικολέττα Μιχαηλίδου
- Δρ. Μιχάλης Μιχαηλίδης 
και εκπρόσωπος των παικτών.



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΚΟΥΛΛΗ ΠΑΥΛΟΥ
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Μιλάγαμε όλοι για το νέο αστέρι του
κυπριακού ποδοσφαίρου πριν τέσσε-
ρα-πέντε χρόνια. Πέρασε, όμως, μια
περίοδος αφάνειας, επηρεαζόμενος
και αυτός από το... ξένο κύμα. Μόλις
στα 25 του χρόνια πρόλαβε και έκα-
νε μια μεγάλη διαδρομή μέχρι που
επέστρεψε στην ομάδα που ανδρώ-
θηκε ποδοσφαιρικά. Την ΑΕΚ. Από την
ομάδα της Λάρνακας ξεκίνησε. Ακο-
λούθως έγινε κάτοικος Νέας Σμύρνης
αγωνιζόμενος στον Πανιώνιο, έπειτα
επέστρεψε στην Κύπρο για την Ομό-
νοια και μετά μετακόμισε στον Ερμή.
Η Ρόδος και ο Διαγόρας ήταν ο επό-
μενος σταθμός του, για να επιστρέψει
και πάλι στα πάτρια εδάφη για λογα-
ριασμό του ΑΠΟΠ/Κινύρα. Εκεί έθελ-
ξε με την παρουσία του και στάθηκε η
αφορμή να πάρει μεταγραφή για την
ΑΕΚ. Άλλωστε είναι κάτι που παραδέ-
χεται και ο ίδιος. Ο Κούλλης Παύλου
απέδειξε τα τελευταία χρόνια ότι πα-
ραμένει ένας πολύτιμος παίκτης. Την
μπάλα δεν τη ξέχασε, αλλά κάποιοι
δεν του έδωσαν τις ευκαιρίες που
έπρεπε. Όπως λέει και ο ίδιος όμως...
«κάθε εμπόδιο για καλό». Aναφορά
κάνει και για τη ξενομανία που επι-
κρατεί στο κυπριακό ποδόσφαιρο,
αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Οι αρ-
μόδιοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα.
Κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να κά-
νουν, αλλά θα είναι αργά». 

Ο ΚΟΥΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΚ,   ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

«Οι αρμόδιοι δεν   κάνουν τίποτα»

Ξεκίνησες την ποδοσφαιρική του καριέρα
στην ΑΕΚ, αλλά έπειτα έκανες μια μεγάλη
διαδρομή. Τι αλλαγές εντόπισες μετά από
τέσσερα – πέντε χρόνια στην ομάδα της
Λάρνακας;
«Είναι πολλές οι αλλαγές που βρήκα μπροστά
μου. Η τρόπος λειτουργίας της διοίκησης εί-

ναι διαφορετικός, δουλεύουν πολύ διαφορε-
τικά και επαγγελματικά και οι εγκαταστάσεις
βελτιώνονται. Επίσης οι στόχοι είναι πολύ ψη-
λοί. Οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες όσον
αφορά το κίνητρο για ένα παίκτη που επιθυ-
μεί να αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Πλέον έχει πυγμή
το σωματείο στην Ευρώπη και στην Κύπρο.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΚΟΥΛΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

Ο ΚΟΥΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΚ,   ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

«Οι αρμόδιοι δεν   κάνουν τίποτα»

Πλέον η ΑΕΚ συγκαταλέγεται στους θεωρητικά
μεγάλους του πρωταθλήματος».

Σε ποια ομάδα πιστεύεις βοηθήθηκες περισ-
σότερο και που ότι αδικήθηκες; 
«Πιστεύω στην ΑΕΚ και στην Πέγεια. Στην ΑΕΚ
γιατί  ανδρώθηκα και  μεγάλωσα,  ενώ ο

ΑΠΟΠ/Κινύρας μου πρόσφερε την ευκαιρία να
επανέλθω και να δείξω τις ικανότητες μου σε
μια περίοδο αρκετά δύσκολη. Αν η ομάδα πή-
γαινε καλύτερα θα μπορούσα να προσφέρω
και παραπάνω. Προτιμώ να μην αναφέρω που
πιστεύω ότι αδικήθηκα. Ίσως κάθε εμπόδιο για
καλό».

Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι θα είσαι
μέλος ομάδας που θα συμμετάσχει σε όμιλο
ευρωπαϊκής διοργάνωσης;
«Σίγουρα είναι ένα όνειρο που ήθελα να πραγ-
ματοποιήσω. Το έζησα με την ΑΕΚ και είναι διπλή
χαρά γιατί ανδρώθηκα σ΄ αυτή την ομάδα. Εί-
ναι μεγάλη τιμή να αγωνίζομαι σε τέτοιο επίπε-
δο και θα προσπαθήσω να το απολαύσω όσο
μπορώ».

Η ξενομανία στις ομάδες μας έχει πάρει με-
γάλες διαστάσεις. Ποια η άποψη σου γι΄ αυτό
θέμα;
«Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο και στην Εθνική.
Μάλιστα πολλοί λένε ότι σε λίγα χρόνια δεν θα
υπάρχει Εθνική. Οι αρμόδιοι δεν κάνουν απο-
λύτως τίποτα. Κάποια στιγμή θα αναγκαστούν
να κάνουν και θα είναι αργά. Με κάποιο τρόπο
μπορούν να βοηθήσουν και να προστατεύουν
τον Κύπριο παίκτη. Είναι και αυτοί Κύπριοι και
φίλαθλοι της Εθνικής ομάδας». 

Αδυναμίες και
πλεονεκτήματα
Ποιο πιστεύεις είναι το ποδο-
σφαιρικό πλεονέκτημα του Κούλ-
λη Παύλου και ποιο το μειονέ-
κτημα του;

«Όσον αφορά αδυναμίες μου, στο
ψηλό παιχνίδι δεν είμαι καθόλου
καλός. Σε όλα τα σημεία, όμως, έχω
περιθώρια βελτίωσης και αυτό θα
προσπαθήσω. Όσο για τα πλεονε-
κτήματα μου, δεν μπορώ εγώ να
προσδιορίσω. Το γεγονός, όμως,
ότι είμαι αριστεροπόδαρος και τα-
χύς ίσως να είναι κάποια πλεονε-
κτήματα».



ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
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Το χρονικό της όλης υπόθεσης μέσα από τα δη-
μοσιεύματα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΣΠ
(pasp.org.cy): 
12/08/2011 - Οι Ισπανοί ποδοσφαιριστές ξε-
κινούν απεργιακές κινητοποιήσεις:  
Ο Luis Rubiales, πρόεδρος του συνδέσμου Ισπα-
νών ποδοσφαιριστών AFE, συνοδευόμενος από
110 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, μεταξύ αυ-
τών και οι διεθνείς άσοι Ίκερ Κασίγιας και Κάρλες
Πουγιόλ, ανακοίνωσαν ότι οι ποδοσφαιριστές
της α΄ και β΄ εθνικής κατηγορίας θα απεργήσουν
στις πρώτες δύο αγωνιστικές της ποδοσφαιρι-
κής σεζόν 2011/2012. «Ο AFE και σύσσωμοι οι
ποδοσφαιριστές των Primera και Segunda
División αποφάσισαν ομόφωνα. Δεν θα ξεκινή-
σει το πρωτάθλημα εάν και εφόσον δεν έχει υπο-
γραφεί η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας»,
εξήγησε ο Rubiales σε συνέντευξη Τύπου που
παραχωρήθηκε στην Μαδρίτη. Ο πυρήνας της
διαμάχης είναι η απαίτηση της AFE για μεγαλύ-
τερο ταμείο αλληλοβοηθείας έτσι ώστε να πλη-
ρώνονται οι ποδοσφαιριστές όταν οι ομάδες
αδυνατούν λόγω πτώχευσης ή κατάσταση εκ-
καθάρισης. 
Το 2010 δώδεκα εκατομμύρια ευρώ (17 εκα-
τομμύρια δολάρια) χρωστούσαν σε 100 ποδο-
σφαιριστές. Και στο τέλος της σεζόν 2010/2011
το ποσό αυτό ανήλθε στα 50 εκατομμύρια ευ-
ρώ που χρωστούσαν σε 200 ποδοσφαιριστές.

18.08.2011 – «Να γιατί απεργούμε και αρ-

νούμαστε να αγωνιστούμε»:
Ο Σύνδεσμος των Ισπανών Ποδοσφαιριστών
(AFE) έδωσε στη δημοσιότητα, με ανακοίνωση
του, όλα τα στοιχεία και επιμέρους σημεία που
δυσκολεύουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του
Συνδέσμου και της επαγγελματικής ένωσης LFP
και εξηγούν γιατί λήφθηκε η απόφαση για απερ-
γία. 
«Χρειαζόμαστε να ανατρέξουμε στον Απρίλιο
του 2010, όπου η ανακοινωθείσα απεργία είχε
ματαιωθεί. Μία από τις δεσμεύσεις, από τη μεριά
της LFP ήταν η καθιέρωση εγγυητικού ταμείου
για ποδοσφαιριστές των οποίων οι ομάδες τους
ήταν σε κατάσταση πτώχευσης. Η αναφερόμενη
τροποποίηση δεν προστέθηκε τον Απρίλιο ού-
τε έως τον Σεπτέμβριο, όπως είχε ειπωθεί. Επίσης
παραβίασαν όρο από την συμφωνία μας, ειδι-
κά, αυτόν που αφορά την άδεια διακοπών των
ποδοσφαιριστών, με τον ορισμό επισήμων ανα-
μετρήσεων κατά την διάρκεια των επίσημων
διακοπών των ποδοσφαιριστώ
ν που ορίζεται στο άρθρο 11 της ΣΣΕ», σημειώ-
νονταν μεταξύ άλλων στο ανακοινωθέν. 

24.08.2011 - Η La Liga είναι offside: 
Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της Ισπανίας
έκαναν απεργία το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Ο κύριος λόγος της απεργίας είναι η κακοδια-
χείριση των οικονομικών των ομάδων στις δύο
μεγαλύτερες εθνικές κατηγορίες, που ακόμα και
τώρα χρωστούν χρήματα σε πάνω από 200 πο-

δοσφαιριστές. Η Ισπανική εφημερίδα El País πε-
ριγράφει την παρούσα κατάσταση. Μεταξύ άλ-
λων, στο σχετικό ρεπορτάζ, σημειώνονται τα
ακόλουθα: «Άμεσα ή έμμεσα, η Ισπανική λίγκα
εργοδοτεί 65.000 άτομα και σύμφωνα με υπο-
λογισμούς αντιπροσωπεύει το 1% του εγχώρι-
ου ακαθάριστου προϊόντος. Πίσω όμως από την
λάμψη των αστέρων, τον Lionel Messi και τον
Cristiano Ronaldo, ομάδες όπως Real Madrid και
Barcelona με πολλά εύσημα στο ιστορικό τους
και διάσημες παγκοσμίως, υπάρχει μία μεγάλη
‘μαύρη τρύπα’ που απειλεί να καταπιεί πολλές
ομάδες. Από την πρώτη απεργία των ποδο-
σφαιριστών από το 1984. 1.000 περίπου ποδο-
σφαιριστές από 42 επαγγελματικές ομάδες έκα-
ναν χρήση ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ εργατικού δικαιώ-
ματος. Ο αριθμός λέει τα πάντα. Στην Ισπανία
είναι, έως τώρα, 200 ποδοσφαιριστές απλήρωτοι,
ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Ισπανών Ποδοσφαι-
ριστών AFE. Οι ομάδες χρωστούν ποσό ύψους
50 εκατ. ευρώ.  Ο χρόνος που απομένει για την
πλήρη οικονομική καταστροφή του Ισπανικού
ποδοσφαίρου, είναι πολύ μικρός. Το καλοκαίρι
του 2010 το οικονομικό άνοιγμα ανέρχονταν
στα 3.500 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τους υπολο-
γισμούς του καθηγητή οικονομίας José María
Gay».

09.09.2011 - Ισπανία: «Είναι ιστορική συμ-
φωνία χωρίς νικητές»
Ο Λουίς Ρουμπιάλες, πρόεδρος του AFE, του Σύν-

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ AFE ΠΕΤΥΧΕ ΑΠΟΛΥΤΑ, ΑΦΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  ΟΛΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

Να μας γίνει μάθημα!
Νίκη των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών στην
Ισπανία έστω κι αν κάποιοι δεν το θέτουν έτσι το
ζήτημα. Ο Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών στη χώρα
της Ιβηρικής Χερσονήσου, δεν έμεινε άπραγος
μπροστά στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι
ποδοσφαιριστές-μέλη του, λόγω της οικονομικής
κρίσης και των προβλημάτων με το ταμείο αλλη-
λοβοήθειας. Ήταν όλοι ενωμένοι, κατήλθαν σε
απεργία και δικαιώθηκαν, αφού στις διαπραγμα-
τεύσεις τους με την Ομοσπονδία (LFP) εξασφάλι-
σαν εγγυήσεις ότι όλα τα αιτήματά τους θα ικα-
νοποιηθούν!

Ο πρόεδρος της AFE, Λουίς Ρουμπιάλες.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΕΡΑΝΟΣ

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ AFE ΠΕΤΥΧΕ ΑΠΟΛΥΤΑ, ΑΦΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  ΟΛΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

Να μας γίνει μάθημα!

δεσμου Ισπανών Ποδοσφαιριστών, δήλωσε ότι
η συμφωνία με την λίγκα LFP είναι ιστορική και
πρόσθεσε ότι ο AFE πέτυχε τους στόχους του,
αλλά, δε θέλει να μιλά για νικητές και ηττημέ-
νους. Αναφερόμενος στα όσα πέτυχε με την
απεργία το συνδικαλιστικό σώμα που υπηρε-
τεί, ανέφερε:  «Πρώτα από όλα, οι πληρωμές
που εκκρεμούν για πάνω από 200 ποδοσφαι-
ριστές είναι εγγυημένες. Θα λάβουν όλα τα χρή-
ματα τους. Από ‘κει και πέρα τροποποιήθηκαν
οι κανονισμοί.  Δηλαδή, κάθε ομάδα της
Segunda Division που υποβιβάζεται και κάθε
ομάδα που καταλαμβάνει την κενή θέση ανα-
λαμβάνει και τα χρέη της προηγούμενης. Εάν
η θέση παραμείνει κενή, που είναι απίθανο, δη-
μιουργείται επικουρικό ταμείο έτσι ώστε οι πο-
δοσφαιριστές να πληρώνονται. Το κοινωνικό
ταμείο θα λειτουργεί για τα επόμενα τέσσερα
χρόνια και θα ακολουθεί το πληθωρισμό. Επί-
σης, εάν δεν πληρωθεί ο ποδοσφαιριστής για
τρεις μήνες, ο ποδοσφαιριστής που κάνει κα-
ταγγελία είναι ελεύθερος να υπογράψει με άλ-
λη ομάδα για περίοδο πέντε έως δέκα ημερών.
Σίγουρα δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή τις τε-
λευταίες δέκα ημέρες του πρωταθλήματος  Αυ-
τός ο περιορισμός υπάρχει για να είναι ισορ-
ροπημένο το πρωτάθλημα».
Όταν ο Ρουμπιάλες ρωτήθηκε ποιά αιτήματα
του συνδέσμου του ικανοποιήθηκαν, απάντησε
ως ακολούθως: «Σε όλα, είναι ιστορική συμ-
φωνία χωρίς νικητές». 

Ένας ποδοσφαιριστής που μέχρι πριν από λίγο καιρό αγωνιζόταν στα κυπρια-
κά γήπεδα δίνει μάχη με την επάρατη νόσο, κι εμείς δεν πρέπει να μείνουμε ασυ-
γκίνητοι.  Ως γνωστόν διοργανώσαμε έρανο (14/09) με σκοπό την οικονομική στή-
ριξη του συνανθρώπου μας και ποδοσφαιριστή μέχρι και πριν λίγους μήνες, της
Δόξας Κατωκοπιάς Gilvan De Lima.  Δυστυχώς, στα 28 του χρόνια διαγνώστηκε
με καρκίνο και αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία. Για να μπορέ-
σει όμως να συνεχίσει τη θεραπεία του, υπάρχει ένα σημαντικό οικονομικό κό-
στος, το οποίο δεν μπορεί να καλύψει. Ο Gilvan είναι παντρεμένος και πατέρας
ενός παιδιού. 
Είμαστε βέβαιοι ότι για ακόμη μία φορά θα αποδείξουμε όλοι μαζί ότι στηρί-
ζουμε και έμπρακτα τους συνανθρώπους μας, τους συναδέλφους μας που περ-
νούν δύσκολες καταστάσεις. Παρακαλούμε όπως ο κάθε ένας συμβάλει οικο-
νομικά όπως μπορεί, με ελάχιστη συμβολή 5 ευρώ, έτσι ώστε να στηρίξουμε με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον Gilvan.
Παρακαλούμε όπως αναλάβει ένας εκ των αρχηγών της κάθε ομάδας να συγκε-
ντρώσει τα χρήματα και να επικοινωνήσει μαζί μας το συντομότερο δυνατό!
Σας καλούμε, λοιπόν, να κάνετε ό,τι περνάει απ’ το χέρι σας για να έχουμε σύντομα
κοντά μας τον Γκιλβάν.

Βοηθήστε
τον Γκιλβάν!
Βοηθήστε
τον Γκιλβάν!
Βοηθήστε
τον Γκιλβάν!
Βοηθήστε
τον Γκιλβάν!
Βοηθήστε
τον Γκιλβάν!
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Ο Ομοσπονδιακός
προπονητής της
εκάστοτε χώρας έχει
λόγο για το
ποδοσφαιρικό...
προϊόν του κράτους,
για το οποίο
δουλεύει. Οι απόψεις
του, ιδιαίτερα για
τους γηγενείς
ποδοσφαιριστές,
μετράνε και συνεπώς
αποτελεί άνθρωπο-
κλειδί. Ο ΠΑΣΠ,
λοιπόν, λόγω και της
πολιτικής του να
στηρίζει τους
ντόπιους αθλητές, δεν
έχασε την ευκαιρία να
τα πει με το νέο
αφεντικό του
αντιπροσωπευτικού
μα συγκροτήματος,
Νίκο Νιόπλια...

Ο ΠΑΣΠ ΠΑΡΕΘΕΣΕ ΓΕΥΜΑ ΣΤΟΝ ΝΙΟΠΛΙΑ ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Να το χωνέψουμε: 
Αναβάθμιση των γηγενών!

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011, σε πο-
λύ φιλικό κλίμα ο Σύνδεσμος παρα-
χώρησε γεύμα γνωριμίας προς την
Τεχνική Ηγεσία της Εθνικής Κύπρου.
Μεταξύ των δυο πλευρών συζητή-
θηκαν τα σοβαρά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι ποδο-
σφαιριστές, ενώ από πλευράς ΠΑΣΠ
έγιναν αρκετές προτάσεις και ειση-
γήσεις για στήριξη των Κυπρίων πο-
δοσφαιριστών αλλά και όλων των
Εθνικών ομάδων.
Ο ΠΑ.Σ.Π. δήλωσε την απόλυτη στή-

ριξη του προς τον Ομοσπονδιακό
Προπονητή κ. Νιόπλια καθώς και σε
όλη την προπονητική ομάδα της
Εθνικής Κύπρου, εγκαινιάζοντας νέα
εποχή συνεργασίας με στόχο τη στή-
ριξη της Εθνικής ομάδας σε μία πο-
λύ δύσκολη περίοδο για τους Κύ-
πριους ποδοσφαιριστές.
Ως ΠΑ.Σ.Π., ευχόμαστε κάθε επιτυ-
χία στον κ. Νιόπλια και τους συνερ-
γάτες του και ευχή μας  να καταφέ-
ρουν να οδηγήσουν την Εθνική μας
ομάδα σε επιτυχίες.

32
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21

Ηπρωτάκουστη απόφαση της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να θέσει
όριο ηλικίας στη Γ΄ και Δ΄ κατηγορία συ-

νοδεύτηκε με αρκετή απογοήτευση από τους
παίκτες και γενικά το φίλαθλο κόσμο. Σκοπός
των ιθυνόντων της ΚΟΠ όπως τονίστηκε επα-
νειλημμένος είναι να αναγκαστούν οι ομάδες
να προωθούν τους νεαρούς παίκτες στην πρώ-
τη ομάδα. Επανηλειμμένα, όμως, εμείς και αρ-
κετοί άλλοι διερωτηθήκαμε πως μπορεί να γί-
νει αυτό κατορθωτό από τη στιγμή που αρκε-
τές ομάδες δεν διαθέτουν υποδομές! Μετά
από αλλεπάλληλες προσπάθειες του συνδέ-
σμου μας ο κανονισμός τροποποιήθηκε και
το σχέδιο θα εφαρμοστεί στην ολότητα του

σταδιακά. Ενώ λοιπόν η ΚΟΠ διαλαλεί ότι νοι-
άζεται για τους Κύπριους και νεαρούς παίκτες
θέτοντας και όριο ηλικίας στις μικρές κατη-
γορίες, την ίδια ώρα πήρε ακόμη μία απόφα-
ση που είναι επίσης πρωτάκουστη αλλά και
αντιφατική. Πλέον στη Γ΄ κατηγορία δεν υπάρ-
χει πρωτάθλημα U21. Άκουσον, άκουσον! Από
υποχρεωτικό η Εκτελεστική αποφάσισε να με-
τατρέψει το πρωτάθλημα σε προαιρετικό με
αποτέλεσμα τώρα να μην διεξάγεται πρωτά-
θλημα. Και ερωτούμε τους ειδήμονες: Από που
οι ομάδες θα αντλούν νεαρούς παίκτες για να
τους προωθούν στην πρώτη ομάδα; Επειδή,
δύο τρία  σωματεία αδυνατούσαν να δημι-
ουργήσουν εφηβικές ομάδες, η ΚΟΠ δεν υπο-

χρεώνει πλέον τις ομάδες να έχουν «δεύτερα».
Έτσι, το κύμα παρέσυρε και τις υπόλοιπες ομά-
δες, που πλέον δεν διαθέτουν ομάδες κάτω
των 21 ετών! Και όλα αυτά τη στιγμή που θέ-
σαμε όριο ηλικίας στους παίκτες των μικρών
κατηγοριών! Η κατάργηση του εφηβικού πρω-
ταθλήματος στη Γ΄ κατηγορία είναι ακόμη μια
απόφαση ακατανόητη που εμείς δυστυχώς
δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Πολύ δε πε-
ρισσότερο ούτε την απόφαση να γίνει προαι-
ρετικό το πρωτάθλημα U17 στη Β΄ κατηγορία!
Αποτέλεσμα αυτού ήταν να δηλώσουν συμ-
μετοχή έξι ομάδες! Πολύ φοβόμαστε ότι κα-
νείς από τους αρμόδιους μπορεί να δώσει μια
πειστική απάντηση...

Αντιφατική απόφαση
Η ΚΟΠ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U21 ΣΤΗ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Φρέναρος και Ελπίδα που συμμετέ-
χουν στη Γ΄ Κατηγορία δεν διαθέτουν
πλέον ομάδες κάτω των 21 χρόνων.
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Α ναβάθμιση του πρωταθλήματος Νέων
ώστε να αποκτήσει νέα ταυτότητα ζη-
τάει ο Σύνδεσμος μας. Και αυτό γιατί

εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν ομά-
δες που ευνοούνται και αδικούνται κατά-
φωρα. Παράδειγμα, ενώ φέτος η Πάφος κα-
τέκτησε το πρωτάθλημα στους U21 είναι
αναγκασμένη από την επόμενη χρονιά να
συμμετάσχει στη β΄ κατηγορία λόγω του
υποβιβασμού της πρώτης ομάδας. Την ίδια
ώρα άλλη ομάδα που τερμάτισε στην τε-
λευταία θέση, δεν θα υποβιβαστεί γιατί η
πρώτη ομάδα κατάφερε να εξασφαλίσει την
παραμονή της! Δεν είναι καιρός το πρωτά-
θλημα Νέων να ανεξαρτητοποιηθεί; Ας λά-
βουν οι αρμόδιοι υπόψη τους ότι στο πρω-
τάθλημα των Νέων συμμετέχουν έτοιμοι παί-
κτες και είναι εντελώς άδικο να τους υπο-
χρεώνουμε να αγωνιστούν σε πιο χαμηλό

επίπεδο, επειδή η ομάδα των αντρών έχασε
την παραμονή της. Αν είναι δυνατόν! Aυτός
ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος
παραπέμπει σε ερασιτεχνικές καταστάσεις.
Σε επιστολή που απέστειλε ο Σύνδεσμος μας
στην Εκτελεστική της ΚΟΠ στις 5/7 επισυνά-
πτει το τεράστιο πρόβλημα που δημιουρ-
γείται, αλλά μέχρι στιγμής... «φωνή βοώντος
εν τη ερήμω». Στην επιστολή αναφέρονται
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Μετά από αρ-
κετές επαφές με πολλούς προπονητές ακα-
δημιών αλλά μελετώντας και ψάχνοντας τρό-
πους για ανάπτυξη των πρωταθλημάτων αλ-
λά και των Κύπριων ποδοσφαιριστών, πα-
ρατηρήσαμε ότι ο τρόπος διεξαγωγής των
πρωταθλημάτων των νέων ταλέντων μπορεί
να βελτιωθεί και να βοηθήσει ν’ ανέβει το
ποδοσφαιρικό επίπεδο αρκετών ποδοσφαι-
ριστών αλλά και των ομάδων τους. Ο ΠΑΣΠ

πιστεύει πως το παρόν σχέδιο που ισχύει μέ-
χρι σήμερα με την διεξαγωγή των πρωτα-
θλημάτων βάση του προγράμματος των ομά-
δων ανδρών είναι λάθος και δεν βοηθάει
στην ανάπτυξη λόγω του ότι κάποιες ομά-
δες που αγωνίζονται σ΄ αυτά τα πρωταθλή-
ματα δεν διαθέτουν αρκετά καλές ομάδες
στα πρωταθλήματα των Νέων με  αποτέλε-
σμα να μην υπάρχει ο θεμιτός ανταγωνισμός.
Θεωρούμε μεγάλη αδικία αλλά και μεγάλο
λάθος αυτό που έχει γίνει τη χρονιά που μας
πέρασε στο πρωτάθλημα Νέων της Α’ κατη-
γορίας, όπου η ΑΕΠ ενώ κατέκτησε το πρω-
τάθλημα  θα αναγκαστεί λόγο του υποβιβα-
σμού της πρώτης ομάδας να αγωνίζεται σε
ένα πιο χαμηλού επιπέδου πρωτάθλημα, ενώ
αντίθετα μια άλλη ομάδα η οποία έχει τερ-
ματίσει στην τελευταία θέση, είναι πιο αδύ-
νατη και θα παραμείνει στο πρωτάθλημα».

Πανηγυρικό στιγμιότυπο από
παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων.
Αρκετοί παίκτες σ΄ αυτή την
ηλικία αδικούνται κατάφωρα
από τον τρόπο διεξαγωγής
των πρωταθλημάτων, ο οποίος
τους αναγκάζει να αγωνίζονται
σε χαμηλότερο επίπεδο, πα-
ρότι μπορεί και να κατέκτησαν
το πρωτάθλημα με την ομάδα
τους.

Σε ερασιτεχνικά   επίπεδα
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Γενικό το πρόβλημα
Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται σ΄ όλες
τις κατηγορίες. Είναι καιρός πλέον αυτά τα πρωτα-
θλήματα ν’ αναβαθμιστούν και να αποκτήσουν μια
νέα ταυτότητα. Γιατί μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας
ή τρίτης αφού διαθέτει καλούς ποδοσφαιριστές στους
νέους να μην έχει την ευκαιρία ν’ αγωνίζεται στο πιο
δυνατό πρωτάθλημα και λόγο της πρώτης ομάδας
να υποβαθμίζεται;
Πρέπει τα πρωταθλήματα αυτά ν’ ανεξαρτητοποιη-
θούν από αυτά των πρώτων ομάδων και να γίνει ένας
διαφορετικός σχεδιασμός τους με στόχο τα πολλά
παιχνίδια και τον ανταγωνισμό. Η ομάδα που πρέπει
να υποβιβαστεί να υποβιβάζεται κατηγορία και αυτή
που πρέπει να ανέβει να ανεβαίνει κατηγορία ανε-
ξάρτητα από το που είναι η ομάδα ανδρών.

Σε ερασιτεχνικά   επίπεδα Ακόμη περιμένουμε!
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιρι-
στών στην επιστολή αναφέρει πως ευελπι-
στεί να δει το συγκεκριμένο θέμα η Εκτε-
λεστική με προσοχή και να πάρει τις σω-
στές αποφάσεις για την σωστή πρόοδο των
ακαδημιών και την ανέλιξη των ποδο-
σφαιριστών. Δυστυχώς, ακόμη ο Σύνδε-
σμος μας περιμένει κάποια απάντηση...



(Ευχαριστούμε τα Φαρμακεία-συνεργάτες μας που στηρίζουν την εκστρατεία 
κατά της Βίας, προσφέροντας 2 ευρώ από τις πωλήσεις κάθε κόκκινου Bios Balance) 



ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

Όταν το λέει ένας τεχνικός και πόσο μάλλον ξένος
που δεν έχει να κερδίσει τίποτα αποκτάει... διπλή ση-
μασία. Ο προπονητής της Σάλτσουμπουργκ πριν τον

επαναληπτικό αγώνα με την Ομόνοια στην Αυστρία σε
σχετική ερώτηση ανέφερε ότι χαίρεται για την απουσία του
Γιώργου Εφραίμ, ο οποίος είχε συμπληρώσει απαγορευμένο
αριθμό κίτρινων καρτών. Ο Ρικάντρο Μονίζ, έμπλεξε το εγκώ-
μιο του 22χρονου άσου της Ομόνοιας, λέγοντας χαρακτηρι-
στικά: «Χαίρομαι που θα λείπει ο Γιώργος Εφραίμ, αφού εί-

ναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Ομόνοιας, πέραν από τον
Φρέντι. Με τον Εφραίμ έξω, η επιθετική δύναμη της Ομόνοιας
μειώνεται κατά 50%».

Τα λόγια του Ολλανδού τεχνικού ανταποκρίνονται εκατό τοις εκατό στην πραγμα-
τικότητα, τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά, καθώς ο πρώην «κανονιέρης» διακρί-

νεται για το υψηλό επίπεδο τεχνικής του κατάρτισης. Η παρουσία του στα ευρωπαϊ-
κά παιχνίδια και στα κυπριακά ματς μέχρι στιγμής ήταν εκπληκτική. Τα προσόντα

του είναι ουκ ολίγα. Όπως η ταχύτητα, η διεισδυτικότητα του και γενικά το μυαλωμέ-
νο και ώριμο του παιχνίδι. Προσθέστε και την απλότητα που το διακατέχει. Γιατί το
απλό παιχνίδι είναι και το πιο δύσκολο. Επηρεαζόμενος από την μέτρια εικόνα της
Ομόνοιας, πέρσι δεν είχε και τόσο καλή παρουσία. Φέτος, όμως, με το καλημέρα κό-
ντρα στην Αλκή (πετυχαίνοντας δύο γκολ) έδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει βαρό-
μετρο για το τριφύλλι. Άλλωστε, διδάχτηκε μπάλα σε μία από τις καλύτερες ακαδη-

μίες του κόσμου, την Άρσεναλ, κάνοντας τον Άρσεν Βενγκέρ να προβληματίζεται
αν θα κρατήσει προβιβάσει στην πρώτη ομάδα! Εξελίχθηκε, όμως, στη Ρέιντζερς

και στην Νταντί Γιουνάιτεντ για να αποφασίσει στο τέλος να μετακομίσει στην
Κύπρο και στην Ομόνοια. Ο Μιλτιάδης Νεοφύτου μπορεί να περηφανεύεται ότι

κατάφερε να πετύχει την συμφωνία ίσως με το  καλύτερο ανερχόμενο Κύ-
πριο παίκτη. Και εδώ που τα λέμε δεν ήταν και πολλοί αυτοί που τον έβγα-
λαν ασπροπρόσωπο και δικαίωσαν τις προσδοκίες του.

Σ΄ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ο ΜΟΝΙΖ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΟΤΙ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΑΣΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ
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«Εφραίμ 
η μισή 
Ομόνοια»
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Κάλιο αργά παρά ποτέ! Μετά από επίπονη προσπάθεια του ΠΑΣΠ
τρία μέλη του συνδέσμου μας βρήκαν το δίκιο τους! Οι δικηγόροι
που αντιπροσωπεύουν τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών,
κέρδισαν όλες τις νομικές «μάχες» που έδωσαν και έτσι οι Λουκάς
Λουκά, Κώστας Ηλία και Ηλίας Βαττής εισπράξαν τα οφειλόμενα
τους από την Αλκή. Όχι μόνο αυτό! Μετά από αλλεπάλληλες επι-
σημάνσεις ότι το σωματείο της Λάρνακας κακώς πέρασε τα κριτή-
ρια της ΟΥΕΦΑ κατά την πρώτη τριμηνία, η αρμόδια επιτροπή της
ΚΟΠ, στη δεύτερη εξέταση των φακέλων που αφορούσε τους μή-

νες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, αποφάσισε να τιμωρήσει την «αθά-
νατη» με αφαίρεση τριών βαθμών. Απόφαση που δείχνει ξεκάθα-
ρα πόσο δίκιο είχε ο Σύνδεσμος μας που... φώναζε εδώ και μήνες
ότι έπρεπε να επιβληθεί ποινή στην Αλκή. Αφού τα πράγματα πή-
ραν το δρόμο τους μετά από πολύ καιρό ήρθε και η ΑΔΕΑ να δι-
καιώσει τους τρεις παίκτες. Έτσι η Αλκή αναγκάστηκε να πληρώ-
σει τους προαναφερθέντες με το συνολικό ποσό να φτάνει τις 87.000
ευρώ. Συγκεκριμένα, στον Κώστα Ηλία 38.000 ευρώ, στον Λουκά
Λουκά 33.000 και Ηλία Βαττή 16.000. 

Δέσαμε τα χέρια  της Αλκής!Δέσαμε τα χέρια  της Αλκής!Δέσαμε τα χέρια  της Αλκής!Δέσαμε τα χέρια  της Αλκής!Δέσαμε τα χέρια  της Αλκής!
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ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΛΚΗΣ  ΔΙΚΑΙΩΣΗ  ΠΑΣΠ
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Δέσαμε τα χέρια  της Αλκής!Δέσαμε τα χέρια  της Αλκής!Δέσαμε τα χέρια  της Αλκής!Δέσαμε τα χέρια  της Αλκής!Δέσαμε τα χέρια  της Αλκής!
Το ιστορικό
των υποθέσεων

Το ιστορικό των τριών υποθέσεων
άρχισε από τον Σεπτέμβριο. Τότε
το δικαστήριο απέστειλε στην Αλκή
αντίγραφο της αίτησης που έκαναν
οι παίκτες για τα δεδουλευμένα που
έχουν να παίρνουν με διπλοσυ-
στημένη επιστολή. Όταν ορίστηκε
η υπόθεση, δεν εμφανίστηκε κανέ-
νας από μέρους της Αλκής, γιατί πο-
λύ απλά δεν είχαν να υπερασπι-
στούν τους εαυτούς τους. Εκδόθη-
καν αποφάσεις για τους δύο παί-
κτες τον Φεβρουάριο και για τον
άλλον το Μάιο. Και πάλι σύμφωνα
με την πρακτική του δικαστηρίου
στάλθηκε αντίγραφο της απόφα-
σης στην Αλκή. Συνεπώς το σωμα-
τείο έλαβε γνώση της απόφασης
αμέσως μετά την έκδοσή της. Όπως
τόνισε ο κ. Σπανός: «Η Αλκή δεν
προχώρησε στην οφειλή των πο-
σών, με αποτέλεσμα να προχωρή-
σουμε σε μέτρα εκτέλεσης της από-
φασης. Βγήκε ένταλμα εκποίησης
κινητής περιουσίας. Ο επιδότης επι-
σκέφθηκε το σωματείο, αλλά δεν
κατάφερε να εντοπίσει κινητή πε-
ριουσία, καθώς επιδόθηκε σε πα-
λαιότερο πλειστηριασμό». Όπως
πρόσθεσε, μετά την έκδοση των
αποφάσεων έστειλε τρεις επιστο-
λές ανά τρίμηνο στην ΚΟΠ και επι-
σύναπτε τις αποφάσεις του δικα-
στηρίου, ώστε η Ομοσπονδία να εί-
ναι ενήμερη όταν θα εξετάζονταν
οι αδειοδοτήσεις των σωματείων
από την επιτροπή κριτηρίων. Ωστό-
σο, η αρμόδια επιτροπή κριτηρίων
παραγκώνισε τους κανονισμούς, με
την Αλκή να περνάει κανονικά τα
κριτήρια. Με τη φορά που πήραν
οι εξελίξεις, όμως, υπήρχε ο κίνδυ-
νος να τιμωρηθεί και μάλιστα αυ-
στηρά η ΚΟΠ από την ΟΥΕΦΑ για
την παρατυπία της. Έτσι, στην εξέ-
ταση των φακέλων που έγινε στη
δεύτερη τριμηνία η αρμόδια επι-
τροπή διόρθωσε το λάθος της, το
οποίο, όμως, είχε ταλαιπωρήσει
αφάνταστα τους τρεις παίκτες. Για
μια υπόθεση που ήταν ξεκάθαρη
από την αρχή... 

Παρατυπίες 
της Ομοσπονδίας
Όπως κατέδειξαν τα γεγονότα οι καταγγελίες του Πάρη Σπανού, σε

συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ο Σύνδεσμος στις 01/06, ήταν από-

λυτα ακριβείς. Ο νομικός σύμβουλος του ΠΑΣΠ, κατηγόρησε ευθέως

την ΚΟΠ ότι παρείχε διευκολύνσεις στο σωματείο της Λάρνακας και

ανέφερε ότι θα γίνει καταγγελία στην ΟΥΕΦΑ και στη ΦΙΠΡΟ, όπως

και προσφυγή στην ΑΔΕΑ.

Η διοίκηση της «αθάνατης», όπως τόνισε ο κ. Σπανός, καταχώρησε αί-

τημα στο εργατικό δικαστήριο Λάρνακας στις 17/5 όπως ακυρωθεί η

απόφαση σε βάρος της (αφορούσε το ποσό 85.000 και για τους τρεις

παίκτες), ώστε να μην έχει κυρώσεις από την επιτροπή κριτηρίων.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα κριτήρια της ΟΥΕΦΑ και τα οποία επι-

καλέστηκε ο Πάρης Σπανός, «δεν μπορούσε η επιτροπή κριτηρίων να

λάβει υπόψη της οποιοδήποτε γεγονός που συνέβη μετά της 31 Μαρ-

τίου 2011».



ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ 2011-12 
& ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ 

l Πλέον η νέα κάρτα μέλους είναι στη διάθεση των μελών μας!
l Από φέτος θα ισχύει για κάθε σεζόν, δηλαδή από την 1/9

μέχρι τις 31/8
l Επικοινωνήστε με τα γραφεία του ΠΑΣΠ για να την παραλά-

βετε, μαζί με τον κατάλογο ωφελημάτων που περιλαμβάνει
εκπτωτικά κουπόνια

l Απίστευτες προσφορές για τα μέλη μας!
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AN ENGLISH INSIGHT    IN CYPRIOT FOOTBALL

The nakedness revealed
In this edition of the
Pancyprian Footballers
Union; Christos Kontis’
health issue has brought
the insurance problem to
the surface; tricks by the
clubs to fool the players
through bogus contracts;
an interview by Koullis
Pavlou and many more.
With hundreds of non-
Greek speakers playing
football in Cyprus, the
Pancyprian Footballers
Unions makes sure,
through our official
magazine, that these
individuals have the
opportunity to learn
everything about the
game on the island and
stay in contact at the
same time with the
leadership of the
Footballers Union.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

AN ENGLISH INSIGHT    IN CYPRIOT FOOTBALL

The nakedness revealed
4 Spyros Neofytides on the

future of the game
The president of the Pancyprian Footballers
Unions (PASP), in his opening statement,
sends an optimistic message but also writes
about his concerns on different subjects of
the future of the professional game in
Cyprus.

6-7  Top goal of the week
Giorgos Efrem and Marquinhos took the
honors on day 1 and 2 respectively, in the
vote for the best goal of the week, at
www.politis-sports.com and
www.pasp.org.cy.

10-11-12 Christos Kontis
health issue

PASP’s magazine features a full coverage on
the Kontis issue. The Greek defender of
APOEL suffered a heart problem a few hours
after the opening game of the season
against AEK in August, a fact that ended his
career without him being insured,
something that won’t earn him
compensation. PASP has been seeking for
years to improve the health insurance issue
and met many times with the Cyprus
Football Association (CFA) but the lack of
supervision on the matter is leading to
unpleasant outcomes like Kontis’. PASP even
wrote a prophetical piece about the health
insurance subject on the Unions website
on July 19th. 

13-14-15 Neofytides’
interview

The president of the Pancyprian Footballers
Union, Spyros Neofytides,  spoke to
PrimeTel’s magazine in an interview were
he makes sure to hit on everyone and
everything.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

16 The clubs’ dark side
Tricking players seems to be the thing for many
football clubs, who use different schemes with
contracts to avoid fulfilling their obligations to
the footballers. English contracts given to Greek
speakers and Greek contracts given to English
speakers is a common happening.

18-19 The captains’ diary
The skippers of the fourteen first division clubs
and youngsters from the academies have posed
for a collective diary with the earnings going
to the Adult Congenital  Heart Defect
Association Cyprus’ (ACHDAC) fund.

20 Bios balance
All PASP members are entitled to special offers
of this miracle working wrist band.

21-22-23 Soccer on the beach
Read all the details and look at loads of photos
from the second annual beach soccer
tournament, which took place between 25 and
26 of June on the municipal beach of Parekklisia
in Limassol.

26-27 Struggle against doping
Our magazine presents the agenda of the 4th
annual symposium against doping which will
take place on the 5th of October. “Don’t be a
victim through unawareness” is the main motto.

28-29 Koullis Pavlou interview
The high-flyer Cypriot of AEK Larnaca speaks
to the PASP magazine about all the problems of
the sport in the island. “The people in charge
don’t do anything” says the international
midfielder.

30 Spanish strike
PASP gives a thorough insight into the Spanish
league strike of August, which occurred due to
financial issues. The lack of a “mutual help fund”
was one of the subjects the Spanish footballers
demanded and eventually gained. The strike
was a success with LFP complying with all of
AFE’s demands: A lesson which should be
taught in Cyprus as well.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

31 Gilvan needs help
Former Doxa Katokopia footballer, Gilvan, is in
need of financial support, after a health problem
hit his family. The way to help is here.

32 A meeting with Nioplias
The new Cyprus national team coach, Nikos
Nioplias,  had a lunch meeting with the
leadership of PASP with many subjects being
touched; the future of the Cypriot footballers
and the lack of players for the national team.

33 CFA at it again
Our magazine covers the contradictory decision
by the Cyprus Football Association on the
development leagues. Although the Federation
says they want to upgrade the lower leagues,
they cancelled the third division U21
championship.

34-35 Union matters
PASP has growing concerns about the youth
leagues and asks for upgrades of the way of
play.  A relegation system needs to be
implemented in the youth leagues, is one of
the propositions.

37 Efrem revealed
An analysis of the Cypriot winger of Omonoia
Nicosia, who started the season on a high note,
a fact that made Ricardo Moniz, the Red Bull
Salzburg manager, to say that “Efrem is 50% of
Omonoias’ strength”.

38-39 Success on the Alki case
PASP members Loukas Louka, Kostas Elia and
Elias Vattis collected the money they were due
by Alki after a long legal battle, a big success
of the Pancyprian Footballers Union and the
players.

40 Member card ready
The 2012 member card of PASP is ready. A list of
the benefits the cardholders are entitled.

47 Annual subscription
All the details on becoming a PASP member
and the benefits.
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Οι μάχες που δώσαμε ως ηγεσία του ΠΑΣΠ για τα μέλη μας, ήταν
χρονοβόρες κι ασταμάτητες, ενώ έφεραν και τα επιθυμητά απο-
τελέσματα. Αρκεί να αναλογιστείτε τη θέση του ποδοσφαιριστή
στην Κύπρο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το λιγότερο που πε-
ριμένουμε απ’ αυτά, λοιπόν, είναι να κάνουν το κα-
θήκον τους. Και για να μην το κου-
ράζουμε πολύ το θέμα, περιμέ-
ναμε συνέπεια στο θέμα των
ετήσιων συνδρομών! Δεν σας το
κρύβουμε ότι δυσαρεστηθήκα-
με με τη μέχρι στιγμή ανταπόκρι-
σή σας... Τα ποσά που απαιτούνται
ως συνδρομή (5 ευρώ μηνιαίως για
α΄ κατηγορίας και 2 ευρώ τις μι-
κρότερες κατηγορίες), είναι τα χα-
μηλότερα στην Ευρώπη και δεν
υπάρχει κανένας ποδοσφαιριστής
που να μην είναι σε θέση να δώσει
αυτά τα χρήματα.
Στηρίξτε μας για να μπορέσουμε κι
εμείς να συνεχίσουμε να σας στηρί-
ζουμε ανεμπόδιστα.

Η αμφίδρομη σχέση μεταξύ του Δ.Σ. του Συνδέσμου
και των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, για μας δεν
είναι συμφεροντολογική. Επιθυμούμε να δημιουργη-
θούν ισχυροί δεσμοί μεταξύ μας. Αυτό προστάζει και
ο συνδικαλισμός που για μας είναι λειτούργημα. Μό-
νο έτσι, άλλωστε, θα προωθήσουμε όσο καλύτερα γί-
νεται τα συμφέροντα των ποδοσφαιριστών. Ταυτό-
χρονα, πιστεύουμε ότι με τις διάφορες εκδηλώσεις και
τις προσφορές που κάνουμε προς τα μέλη μας, αυτός
ο σκοπός εξυπηρετείται με τον καλύτερο τρόπο. Ας
δούμε τα ωφελήματα για όσους παραμένουν ενεργά
μέλη:
l Εξασφάλιση κάρτα μέλους, που συνοδεύεται από

πολλά κι απίστευτα ωφελήματα. Αρκεί να σημειώσουμε
ότι υπάρχει συμφωνία με περισσότερες από 200 εται-
ρείες (λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας pasp.org.cy). 
l Δωρεάν είσοδο στα γήπεδα.
l Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό για το κα-
λύτερο γκολ της αγωνιστικής και την καλύτερη επέμ-
βαση του μήνα.
l Δικαίωμα συμμετοχής στις ετήσιες βραβεύσεις ΠΑΣΠ
– ΑΝΤ1, ως υποψήφιοι για διάκριση.
l Παροχή δωρεάν νομικών συμβουλών.
l Δωρεάν συνδρομή για το περιοδικό του ΠΑΣΠ.
l Προάσπιση και προώθηση συμφερόντων.

Τα ωφελήματα για τα ενεργά μας μέλη

Μην το αμελείτε!




