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ποδοσφαιριστης

4 Ο ΠΑΣΠ καθιερώνει νέο θεσμό, αναδεικνύοντας 
τον καλύτερο Κύπριο και ξένο ποδοσφαιριστή

4 Οι «εκλεικτοί» μας για το 2011 είναι οι Χαραλαμπίδης 
και Τρισκόφσκι τους οποίους και τιμήσαμε

4 Οι δυο άσοι του ΑΠΟΕΛ κοσμούν την ατζέντα πολυτελείας,
που αποτελεί το Χριστουγεννιάτικό μας δώρο

Οι δικοί μας
κορυφαίοι!
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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l ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ / ΠΑΣΠ - ΠΟΛΙΤΗΣ
Ποσοστό 59% για Νόελ Κασέκε!

ΣΕΛ. 6-7
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΚΥΠΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
«Πρόχειρα μπαλώματα και ημίμετρα»

ΣΕΛ. 10-11
l ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ /
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΛΑΣ
Σεβασμός, ευθύνη κι αλληλεγγύη στην Πύλα!

ΣΕΛ. 12
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΟΜΑΔΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διάκριση και ξεπεσμός της ΚΟΠ

ΣΕΛ. 13
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΟΠ
Δεν έχεις ασφάλεια; Δεν έχει πρωτάθλημα!

ΣΕΛ. 14-15
l KOINΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  /
XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
Η ατζέντα με τους κορυφαίους!

ΣΕΛ. 16
l ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
«Αθλούμαι ενάντια στη βία»

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

ΣΕΛ. 20
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / EU CONFERENCE
Συνάντηση με την Ανδρούλλα Βασιλείου

ΣΕΛ. 21
l KOINΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  / ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ολοκληρώθηκαν οι φωτογραφήσεις

ΣΕΛ. 22-23
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ /  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
Πληρώνουν τα σπασμένα οι... απλήρωτοι

ΣΕΛ. 26-27
l ΑΦΙΕΡΩΜΑ / ΠΙΕΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Βήμα-βήμα προς την καταξίωση!

ΣΕΛ. 28-29
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ
ΞΟΦΛΗΣΑΝ; 
Πόσο λάθος κάνουν...

ΣΕΛ. 30
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / O KYΠΡΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ
Άσοι στο... μανίκι!

ΣΕΛ. 31
l ΕΠΑΘΛΟ / CARLSBERG
Βραβείο στην Carlsberg!

ΣΕΛ. 32
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΩΝ
Σε πιάνει ρίγος… 

ΣΕΛ. 33
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΕΝΔΕΚΑΔΑ FIFA - FIFPro
Η ώρα των κορυφαίων!

ΣΕΛ. 34
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΝΕΑ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
Η οικογένεια αυξάνεται και πληθύνεται

ΣΕΛ. 35
l ΚΟΙΝΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Πλέον δεν υπάρχει άγνοια!

ΣΕΛ. 36-37
l ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΑΜΨΗ / ΑΠΟΕΛ
«Σ΄ ευχαριστώ Θεέ μου»

ΣΕΛ. 39
l ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ
ΓΚΙΛΒΑΝ
Γκολ... ανθρωπιάς

ΣΕΛ. 42
l ΕΡΕΥΝΑ / ΚΥΠΡΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
Πιο κάτω και... από τον πάτο

ΣΕΛ. 43
l ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

ΣΕΛ. 44-45

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί φίλοι, 

«Παλεύουμε για ένα καλύτερο… 2012»

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

Φτάσαμε αισίως στο μέσον της φετινής ποδοσφαιρικής περιόδου, αντιμετωπίζοντας πολλά
προβλήματα, κυρίως οικονομικά και ιδιαίτερα στις μικρές κατηγορίες.
Δυστυχώς, οι μεγάλες δυσκολίες της φετινής ποδοσφαιρικής περιόδου ήταν γνωστές από το
καλοκαίρι. Εμείς τις γνωρίζαμε. Οι περισσότερες ομάδες, όμως, φαίνεται ότι δεν έκαναν σω-
στούς υπολογισμούς με αποτέλεσμα πολλοί σύλλογοι να αδυνατούν να πληρώσουν αρκε-
τούς συνάδελφους για δυο ή και περισσότερους μήνες κι ενώ βρισκόμαστε μόλις στο μέσο
της περιόδου. Μπροστά μας έχουμε τα οικονομικά κριτήρια του Δεκεμβρίου και διερωτώ-
μαι πώς θα μπορέσουν να τα ξεπεράσουν τα σωματεία που χρωστούν.
Σίγουρα πολλοί σύλλογοι όταν αδυνατούν να πληρώσουν τους παίκτες, τους πείθουν να

υπογράψουν διακανονισμούς εξόφλησης, δίνοντας τους επι-
ταγές που στο τέλος αποδεικνύεται ότι είναι ακάλυπτες. Άρα
κάθε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι σε θέση να κρίνει
και να κάνει τις απαραίτητες επιλογές. Είναι επιλογή του κάθ’
ενός εάν θέλει να εμπιστευθεί τον οποιονδήποτε και να μπει
σε περιπέτειες…
Ο ΠΑ.Σ.Π. δεν έμεινε άπραγος μπροστά σε όλα αυτά τα προ-
βλήματα. Και για το πρόβλημα των ορίων ηλικίας και για το
ασφαλιστικό και για το οικονομικό, αλλά και σε σχέση με το
ζήτημα των κυπριοποιήσεων πήραμε θέση και ήδη έγιναν
επαφές με την ΚΟΠ αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επίτροπο
Ανδρούλλα Βασιλείου, η οποία ενημερώθηκε για το θέμα
των ορίων ηλικίας. Στην συνάντηση με την Ομοσπονδία, τέ-

θηκαν τα θέματα του ασφαλιστικού, των κυπριοποιήσεων, της στήριξης του κύπριου πο-
δοσφαιριστή και αρκετά άλλα θέματα που ελπίζουμε ότι με λίγη θέληση θα επιλυθούν.
Στην κοινωνική προσφορά του συνδέσμου προχωρήσαμε στην οικονομική στήριξη του
Gilvan ο οποίος πάσχει από καρκίνο, στηρίξαμε το τουρνουά κατά της βίας και προχωρήσαμε
στη δημιουργία ενός συλλεκτικού ημερολογίου για οικονομική ενίσχυση του συνδέσμου
Συγγενών εκ γενετής Καρδιοπαθειών Εφήβων & Ενηλίκων Κύπρου.
Επίσης, για όσους πλήρωσαν την συνδρομή τους στον ΠΑ.Σ.Π., τους παραδόθηκε η νέα κάρ-
τα μέλους και θα σταλεί και το δώρο των Χριστουγέννων που φέτος είναι μια συλλεκτική
ατζέντα πολυτελείας με εξώφυλλο τους κορυφαίους της χρονιάς που μας πέρασε, Κωνστα-
ντίνο Χαραλαμπίδη και Ιβάν Τρισκόφσκι. Ακόμη η χριστουγεννιάτικη έκπληξη του ΠΑ.Σ.Π εί-
ναι η προσφορά για τους κατόχους της κάρτας μέλους, του καταλόγου αθλητικού υλικού σε
πολύ χαμηλές τιμές.
Τέλος δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην τεράστια επιτυχία του ΑΠΟΕΛ και της ΑΕΚ
Λάρνακας και να συγχαρώ όλους τους πρωταγωνιστές για την πραγματικά εκπληκτική πο-
ρεία τους τόσο στο Champions League, αλλά και στο UEFA.
Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος και μακάρι να μας φέρει χαρά,
ευτυχία και υγεία, αλλά και μεγαλύτερες επιτυχίες στο κυπριακό ποδόσφαιρο.
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Οι παίκτες της Ομόνοιας μπορούν να παινεύο-
νται για την ώρα ότι έχουν πετύχει τα πιο ωραία
και σημαντικά τέρματα του πρωταθλήματος.
Στο θεσμό του καλύτερου γκολ της αγωνιστι-
κής, σε τέσσερις περιπτώσεις διακρίθηκαν πο-
δοσφαιριστές των «τριφυλλοφόρων». Μάλιστα,
σε μια εξ αυτών, ο σκόρερ συγκέντρωσε μεγάλο
ποσοστό ψήφων. Ο λόγος για τον Κασέκε, το
τέρμα του οποίου στο παιχνίδι της 7ης αγωνι-
στικής με την ΑΕΚ, συγκέντρωσε το 59% των
προτιμήσεων, που είναι και το υψηλότερο πο-
σοστό που παρατηρήθηκε μέχρι στιγμής στο
διαγωνισμό.
Σημειώνεται πως οι αναγνώστες της ιστοσελί-
δας του ΠΑ.Σ.Π. (www.pasp.org.cy) και του Poli-
tis-Sports (www.politis-sports.com) είναι προ-
νομιούχοι, αφού για Τρίτη συνεχόμενη σεζόν
τους δίνεται η δυνατότητα να αναδεικνύουν με
τη ψήφο τους το καλύτερο γκολ της αγωνιστι-
κής, μέσα από τις προτάσεις του Παγκυπρίου
Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών.
Το σύστημα της ιστοσελίδας είναι τέτοιο, που
δίνει τη δυνατότητα μόνο μίας ψήφου από κάθε
ηλεκτρονικό υπολογιστή (ip address).
Με άλλα λόγια, κάθε χρήστης δεν θα μπορεί να
ψηφίσει παρά μόνο μία φορά από τον υπολογι-
στή του (unique users). Με αυτό τον τρόπο δια-
σφαλίζεται η εγκυρότητα της ψηφοφορίας και
των αποτελεσμάτων.
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Ποσοστό 59% 
για Νόελ Κασέκε!
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ΑΓ. ΟΝΟΜΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΨΗΦΩΝ

1η Εφραίμ (Ομόνοια) 46%

2η Μαρκίνιος (Ανόρθωση) 31%

3η Χαραλαμπίδης (ΑΠΟΕΛ) 51%

4η Πιντάδο (ΑΕΚ)
45%

5η Αΐλτον (ΑΠΟΕΛ)
32%

6η Ντα Σίλβα (Ομόνοια) 57%

7η Κασεκέ (Ομόνοια) 59%

8η Γκαρσία (ΑΕΚ)
55%

9η Φρέντι (Ομόνοια) 45%

10η Λαμπόρδε (Ανόρθωση) 36%

11η Μαρσίνιο (ΑΠΟΕΛ) 40%





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  ΚΥΠΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΠ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΚΑΝ ΟΤΙ Η ΕΘΝΙΚΗ    ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΘΕΙ ΜΕ... ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΥΠΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΙΚΤΩΝ

«Πρόχειρα μπαλώματα 
και ημίμετρα»
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και ημίμετρα»
«Πρόχειρα μπαλώματα 
και ημίμετρα»
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και ημίμετρα»
«Πρόχειρα μπαλώματα 
και ημίμετρα»
«Πρόχειρα μπαλώματα και ημίμετρα», είναι η
θέση του Παγκύπριου Σύνδεσμου Ποδοσφαιρι-
στών για την πρόθεση της Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Ποδοσφαίρου να προχωρήσει σε με-
μονωμένες κυπροποιήσεις ξένων παικτών. Αν
εμπίπταν μέσα στο γράμμα του νόμου αυτό θα
ήταν απόλυτα κατανοητό. Στόχος των ιθυνό-
ντων της ΚΟΠ είναι να ενδυναμωθεί η Εθνική
ομάδα, αφού οι Κύπριοι παίκτες... τείνουν προς
εξαφάνιση. Αντί, λοιπόν, να δούμε τη ρίζα του
προβλήματος, προσπαθούμε να το λύσουμε με
πρόχειρα μπαλώματα και ημίμετρα. Δηλαδή, θέ-
λουμε μία Εθνική αποτελούμενη από ξένους παί-
κτες; Αν είναι δυνατόν. «Στέλνονται λανθασμένα

μηνύματα στους νεαρούς παίκτες και στον Κύ-
πριο πολίτη. Αρκετά προβλήματα έχουμε ως Κύ-
πριοι παίκτες όπου μειονεκτούμε απέναντι στους
ξένους. Αν περάσει αυτό, θα είναι το τελειωτικό
κτύπημα για τον Κύπριο παίκτη», ανέφερε ο πρό-
εδρος του Συνδέσμου μας Σπύρος Νεοφυτίδης
στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου.
Αν και καθυστερημένα, η ΚΟΠ, αποδέχτηκε την
πρόσκληση μας για συνάντηση με σκοπό να
συζητήσουμε το σοβαρό αυτό θέμα και αν εί-
ναι δυνατό να αποτραπεί η πρόθεση της και
φυσικά η επιθυμία του Ομοσπονδιακού τεχνι-
κού για μαζικές κυπροποιήσεις –δήθεν- για να
σωθεί η Εθνική! Η ΚΟΠ αμέσως μετά τη συνά-

ντηση δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε κυ-
προποιήσεις παικτών μόνο για όσους προβλέ-
πονται από τη νομοθεσία. Οι ιθύνοντες της
Ομοσπονδίας ανέφεραν ότι θα κάνουν όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για να στηρίξουν τον
Κύπριο παίκτη. Στη συνάντηση των δύο πλευ-
ρών, ο ΠΑΣΠ εισηγήθηκε την λειτουργία των
ακαδημιών πάνω σε επαγγελματικά πρότυπα
και να υπάρχει ανά επαρχία προπονητής που
να... ελέγχει τoυς παίκτες των U15 ούτως ώστε
να εντοπίζουν ταλέντα. Επίσης, ζητήθηκε από
την Ομοσπονδία η πλήρης επιστημονική στή-
ριξη προς τους παίκτες που απαρτίζουν όλες
τις Εθνικές ομάδες.

«Πρόχειρα μπαλώματα 
και ημίμετρα»
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΟΠ
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Υποχρεωτικό και όχι προαιρετικό
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών έχει στα υπόψη του και άλλα μέτρα τα οποία μπο-
ρούν να βοηθήσουν τον Κύπριο παίκτη. Θέση του Συνδέσμου, όπως τη διατύπωσε ενώπιων των
αξιωματούχων της ΚΟΠ, είναι να μην είναι προαιρετικό, κάτι που ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά
υποχρεωτικό για τις ομάδες πρώτης κατηγορίας να έχουν εννιά Κύπριους στο ρόστερ τους. Επί-
σης, ένας τομέας που θα βοηθήσει πολύ τους Κύπριους παίκτες είναι να γίνει επανασχεδιασμός
των πρωταθλημάτων Νέων. Είναι εντελώς παράλογο αν μια ομάδα πρώτης κατηγορίας δια-
βαθμιστεί να αναγκάζει και την ομάδα Νέων να την... ακολουθήσει έστω και αν τερμάτισε σε
ψηλότερη θέση στο πρωτάθλημά της. Που ξανακούστηκε τέτοιο πράγμα; Δυστυχώς, για πολλοστή
φορά θα πούμε ότι «αυτά μόνο στην Κύπρο συμβαίνουν». Ο ΠΑΣΠ ζήτησε, επίσης, από την ΚΟΠ
να επισπεύσει την πρόθεση της και από την επόμενη χρονιά οι ομάδες της β´ κατηγορίας να δι-
καιούνται να έχουν στις τάξεις τους μόνο 6 ξένους παίκτες, κάτι που σαφώς θα βελτιώσει τη θέ-
ση του Κύπριου παίκτη και στη γ´ κατηγορία μόνο 2.

Στιγμιότυπο από τον εντός
έδρας αγώνα της Κύπρου με τη
Δανία, στον οποίο το αντιπρο-
σωπευτικό μας συγκρότημα
γνώρισε τη συντριβή.

«Πρόχειρα μπαλώματα 
και ημίμετρα»
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΛΑΣ

Η εκστρατεία μας με στόχο την καταπολέμηση
των αρνητικών φαινομένων στο ποδόσφαιρό
μας, συνεχίστηκε στην Πύλα. Στο Δημοτικό σχο-
λείο της περιοχής, στις 20/10, διοργανώσαμε
εκδήλωση με θέμα: «Σεβασμός-Ευθύνη-Αλλη-
λεγγύη και εξάλειψη της βίας στα Γήπεδα», σε
συνεργασία με την Αστυνομία των Βάσεων
Ακρωτηρίου.
Τη διοικητική ηγεσία του ΠΑ.Σ.Π. εκπροσώπη-
σε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Σπύρος Νεοφυ-
τίδης, ενώ τους ποδοσφαιριστές-μέλη μας οι Νι-
κόλας Κατσούρης και Ανδρέας Παπαθανασίου.
Μετά την παρουσίαση των ποδοσφαιριστών, ο
ΠΑ.Σ.Π. πρόβαλε οπτικό υλικό από την παγκό-
σμια εκστρατεία της FIFPro (Παγκόσμια Ομο-
σπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών) κα-
τά του ρατσισμού. Ακολούθησε ενημέρωση προς
τα παιδιά με θέμα «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ» εντός και εκτός
γηπέδων και προβολή σχετικού DVD με την συμ-
μετοχή ποδοσφαιριστών, που δημιουργήθηκε
ειδικά γι' αυτόν το σκοπό με τίτλο «ΔΕΙΞΤΕ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΗ ΒΙΑ».
Στόχος μας είναι να συμμετέχουμε σε όσες πιο
πολλές τέτοιες εκδηλώσεις γίνεται, δίνοντας μας
έτσι η ευκαιρία να ενημερώσουμε όσα πιο πολ-
λά παιδιά μπορούμε για τη βία, τις αναβολικές
ουσίες και τον ρατσισμό. 

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο Πύλας.

Σεβασμός, 
ευθύνη 
κι αλληλεγγύη 
στην Πύλα!

Διάκριση για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο Βαλκανικό πρω-
τάθλημα Δυνάμεων Ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία
(28/11-02/12)! Στην εν λόγω διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη, η ομάδα μας απέκλεισε την διοργανώτρια Τουρκία
στον ημιτελικό, ενώ «άγγιξε» την κατάκτηση του τροπαίου, καθώς στον τε-
λικό κόντρα στη Ρουμανία έχασε στην άχαρη διαδικασία των πέναλτι.
Η είδηση στην προκειμένη περίπτωση, όμως, δεν είναι μόνο οι αγωνιστικές
επιδόσεις της Εθνικής Δυνάμεων Ασφαλείας, αλλά και ένα άλλο σχετικό

Διάκριση και ξεπεσμός της ΚΟΠΔιάκριση και ξεπεσμός της ΚΟΠΔιάκριση και ξεπεσμός της ΚΟΠΔιάκριση και ξεπεσμός της ΚΟΠΔιάκριση και ξεπεσμός της ΚΟΠΔιάκριση και ξεπεσμός της ΚΟΠΔιάκριση και ξεπεσμός της ΚΟΠΔιάκριση και ξεπεσμός της ΚΟΠ
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΟΜΑΔΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

περιστατικό. Οι υπεύθυνοι της ομάδας μας, πριν ταξιδέψουν για την
Τουρκία (σημαντικό ταξίδι και για πολιτικούς λόγους), αποτάθηκαν στην
ΚΟΠ ζητώντας της να τροφοδοτήσει τους ποδοσφαιριστές με αθλητικό
υλικό και συγκεκριμένα φόρμες που θα έφεραν το εθνόσημό μας. Όμως,
«τούμπαραν» στην άρνηση της Ομοσπονδία, παρόλο που η τελευταία
έχει απίστευτα έσοδα κάθε χρόνο!!! Τελικά την Εθνική, ανέλαβε τη βγά-
λει από το αδιέξοδο ο ΠΑΣΠ, προμηθεύοντας τους παίκτες με το κατάλ-
ληλο αθλητικό υλικό. Τα σχόλια περιττεύουν και περισσεύουν.

Διάκριση και ξεπεσμός της ΚΟΠΔιάκριση και ξεπεσμός της ΚΟΠΔιάκριση και ξεπεσμός της ΚΟΠΔιάκριση και ξεπεσμός της ΚΟΠΔιάκριση και ξεπεσμός της ΚΟΠΔιάκριση και ξεπεσμός της ΚΟΠΔιάκριση και ξεπεσμός της ΚΟΠΔιάκριση και ξεπεσμός της ΚΟΠ
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Μετά από την παράθεση των πάγιων αιτημάτων
μας, οι παράγοντες της Ομοσπονδίας δεσμεύ-
τηκαν ότι θα κάνουν τις απαραίτητες τροπο-
ποιήσεις, έτσι ώστε να καταστεί υποχρεωτική η
ασφάλιση όλων των ποδοσφαιριστών από τις
ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, θα υπάρξει προ-
σθήκη νέου κανονισμού, ο οποίος θα λέει ρητά
πως όποιος σύλλογος δεν παρουσιάσει έγγραφα
που να πιστοποιούν ότι έχει ασφαλισμένους
όλους τους παίκτες του, δεν θα έχει δικαίωμα
να συμμετέχει στο πρωτάθλημα.

Πάντως, η συνάντηση ανάμεσα στην αντιπρο-
σωπεία της ΚΟΠ και στην ηγεσία του ΠΑ.Σ.Π. χα-
ρακτηρίστηκε από πολύ καλό κλίμα και σ’ αυτή
συζητήθηκαν σημαντικά θέματα για τα μέλη μας
όπως οι (1) Κυπριοποιήσεις και το μέλλον της
Εθνικής Ανδρών, (2) η στήριξη του Κύπριου πο-
δοσφαιριστή σε α΄, β΄, γ΄ και δ΄ κατηγορία, (3)
το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης ποδοσφαιρι-
στών που κατήρτισε ο σύνδεσμός μας, (4) ο σχε-
διασμός των πρωταθλημάτων μας, (5) τα όρια
ηλικίας και (6) τα κριτήρια της ΟΥΕΦΑ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους της ΚΟΠ
οι κύριοι Ανδρέας Σάντης (Α’ Αντιπρόεδρος), Χά-
ρης Λοϊζίδης (Εκπρόσωπος Εθνικών Ομάδων)
και Νικ Νικολάου (Υπεύθυνος Επιτροπής Κριτη-
ρίων), ενώ ο ΠΑ.Σ.Π. εκπροσωπήθηκε από τους
Σπύρο Νεοφυτίδη (Πρόεδρος), Μάριο Χριστο-
δούλου (Α’ Αντιπρόεδρο), Γιάννο Δημοσθένους
(Υπεύθυνος Επαρχίας Λευκωσίας), Μαρίνο Σα-
τσιά (Αρχηγός ΑΠΟΕΛ/Εθνικής Κύπρου/Μέλος
ΠΑ.Σ.Π.) και Βαλεντίνο Σιέλη (Αρχηγός Εθνικής
Ελπίδων Κύπρου/Μέλος ΠΑ.Σ.Π.). 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΟΠ

Δεν έχεις ασφάλεια; Δεν έχει πρωτάθλημα!
Οι μακροχρόνιοι αγώνες μας με στόχο να ασφαλίζονται οι
επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, φαίνεται να πιάνουν τό-
πο. Αναφερόμαστε στην τελευταία συνάντησή μας (18/11)
με ηγετικά στελέχη της ΚΟΠ, κατά την οποία πήραμε τις
απαραίτητες διαβεβαιώσεις για επίλυση του φλέγοντος αυ-
τού ζητήματος από την επόμενη σεζόν!
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΟΠ

Δεν έχεις ασφάλεια; Δεν έχει πρωτάθλημα!
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KOINΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

Η Χριστουγεννιάτικη ατζέντα πολυτελείας του ΠΑΣΠ είναι γεγονός!
Πρόκειται για μια προσεγμένη δουλειά που σκοπό έχει να βοηθήσει
τους χρήστες της, αλλά και να προβληθούν οι δραστηριότητες, οι
στόχοι και γενικά η αποστολή του συνδέσμου μας.
Σας εγγυόμαστε ότι η ατζέντα θα έχει την ανάλογη ποδοσφαιρική
λάμψη. Βλέπετε, την κοσμούν οι κορυφαίοι κατά τη γνώμη μας παί-
κτες γι΄ αυτή τη χρονιά. Ο λόγος για τους Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη
και Ιβάν Τρισκόφσκι! Όπως ήδη θα αντιληφθήκατε, απ΄ αυτή τη χρο-
νιά εγκαινιάζουμε ένα νέο θεσμό. Σύμφωνα και με το εισαγωγικό ση-
μείωμα του πρόεδρού μας, Σπύρου Νεοφυτίδη, στην ατζέντα, απ' αυ-
τή τη χρονιά θα αναδεικνύουμε τον καλύτερο Κύπριο και τον καλύτε-
ρο ξένο και θα τον βραβεύουμε. 

Η ατζέντα 
με τους 
κορυφαίους!

Η ατζέντα 
με τους 
κορυφαίους!

Η ατζέντα 
με τους 
κορυφαίους!

Η ατζέντα 
με τους 
κορυφαίους!

Η ατζέντα 
με τους 
κορυφαίους!





ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
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Ο ΠΑΣΠ ήταν υποστηρικτής του τουρνουά ακαδημιών με
σύνθημα «Αθλούμαι ενάντια στη βία» που έγινε στο Ακρω-
τήρι και διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Αστυνομία των
Βάσεων. Ο Σύνδεσμος έδωσε στους συμμετέχοντες μπλου-
ζάκια με συνθήματα κατά της Βίας, ενώ  στην διοργάνωση πα-
ρευρέθηκαν ποδοσφαιριστές-μέλη του, όπως οι Μερκής,

Αυγουστή, Ντόσα Τζούνιορ

«Αθλούμαι ενάντια στη βία»«Αθλούμαι ενάντια στη βία»«Αθλούμαι ενάντια στη βία»
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

και Σβαλόφσκι, οι οποίοι μοίραζαν αυτό-
γραφα στους εκκολαπτόμενους άσους. Επί-
σης, ο ΠΑΣΠ μοίρασε περιοδικά στους πα-
ρευρισκόμενους, ενώ τους προμήθευσε
με υλικό ώστε να στείλει τα κατάλληλα μη-
νύματα για τον αθλητισμό (κατά της βίας

και του ντόπινγκ).

«Αθλούμαι ενάντια στη βία»«Αθλούμαι ενάντια στη βία»«Αθλούμαι ενάντια στη βία»



ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΒΙΟS BALANCE
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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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Στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες (9-10/11), μετά
από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε συ-
νέδριο με αντικείμενο του αθλητικούς ατζέντηδες. Για μας, αυτή η διορ-
γάνωση αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία προκειμένου να αποκτήσουμε
γνώσεις σε σχέση με ένα θέμα που αφορά άμεσα τους ποδοσφαιριστές-
μέλη μας και όχι μόνο. Αναλογιστήκαμε πως με τη συμμετοχή μας στο
συνέδριο θα μπορούσαμε να θέσουμε προς συζήτηση ζητήματα που
αφορούν τον Κύπριο ποδοσφαιριστή, με στόχο τη βελτίωση της θέσης
του. Έτσι, λοιπόν, φροντίσαμε να εκπροσωπηθούμε σ' αυτή την αθλη-
τική εκδήλωση, μέσω του πρόεδρου μας Σπύρου Νεοφυτίδη. Και οι
προσδοκίες μας ευοδώθηκαν! Συγκεκριμένα, το κορυφαίο διοικητικό
στέλεχος του συνδέσμου μας είχε κατ΄ ιδίαν συνάντηση με την Ευρω-
παϊκή Επίτροπο Ανδρούλλα Βασιλείου, μια εκ των ομιλητών του συνε-
δρίου, και συζήτησε μαζί της σοβαρά ζητήματα που αφορούν το μέλ-
λον του Κύ πριου ποδοσφαιριστή, όπως το ηλικιακό όριο που (κακώς,
σύμφωνα με τη θέση μας) προωθεί η ΚΟΠ στις μικρές κατηγορίες. Από
τα όσα διαμείφθηκαν, θεωρούμε ότι βγήκαμε πιο σοφοί και κατ' επέ-
κταση πιο δυνατοί στον αγώνα που κάνουμε για προάσπιση των συμ-
φερόντων των γηγενών παικτών σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Συνάντηση με την
Ανδρούλλα Βασιλείου
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Ολοκληρώθηκαν οι φωτογραφήσεις
Το συλλεκτικό μας ημερολόγιο που αποσκοπεί
στην οικονομική ενίσχυση του συνδέσμου καρ-
διοπαθειών Εφήβων και Ενηλίκων Κύπρου
(ACHDAC) είναι πλέον στη διάθεση του κοινού. Οι
φωτογραφήσεις με τους ποδοσφαιριστές των 14
ομάδων της α΄ κατηγορίας και παιδιά από διάφο-
ρες ακαδημίες ποδοσφαίρου που πλέον συγκατα-
λέγονται στα νεαρά μέλη του Συνδέσμου μας (εί-
ναι κάτοχοι της κάρτας Junior του ΠΑΣΠ), έχουν
ολοκληρωθεί. Πάρτε, λοιπόν, μια καλή γεύση.
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KOINΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ημερολόγιο Τοίχου 2012
Ακόμη ένα έργο που δείχνει την κοινωνική προσφορά
του ΠΑΣΠ, αφού τα καθαρά έσοδα θα δοθούν στον
Σύνδεσμο Συγγενών Καρδιοπαθειών (Εκ Γενετής) Εφή-
βων & Ενηλίκων Κύπρου (ACHDAC).
Η βασική ιδέα είναι κάθε μήνας να παρουσιάζει ένα με-
γάλο όνομα ποδοσφαιριστή με 11 παιδάκια από μία
ακαδημία. Τον κάθε μήνα θα τον υπογράφει και ο πο-
δοσφαιριστής που έχει φωτογραφηθεί. Οι φωτογρα-
φίες είναι σε οποιαδήποτε άλλο χώρο εκτός από γήπε-
δο. Έτσι πιστεύουμε πως δίνουμε και τις άλλες πτυχές
της καθημερινότητας του επαγγελματία ποδοσφαιρι-
στή, παρουσιάζοντάς τον σε πάρκο, σε καφετέρια, σε
παραλία, σε μαγαζιά, σε θέατρο, σεσινεμά, κ.τ.λ.
Τα ημερολόγια θα πωληθούν από τον ΠΑΣΠ και από
τις ακαδημίες που έχουν λάβει μέρος στη φωτογρά-
φηση.
Θα διαφημιστεί και από τον φιλανθρωπικό σύνδεσμο
ACHDAC με posters, τα οποία θα τοποθετηθούν στα
καταστήματα που θα τα διοχετεύουν.
Παράλληλα, παραμονές Χριστουγέννων, σε κεντρικούς
δρόμους θα υπάρχουν περίπτερα από τον φιλανθρω-
πικό σύνδεσμο, που θα πωλούν στους περαστικούς το
ημερολόγιο.

Ολοκληρώθηκαν οι φωτογραφήσεις



Οι αθλητικoί παράμετροι διαδραματί-
ζουν σημαντικό ρόλο στο σύγχρονο πο-
δόσφαιρο, όπως η ταχύτητα η εκρη-
κτικότητα, η δύναμη, το επαναλαμβα-
νόμενο σπριντ. Όλες αυτές οι παράμε-
τροι μπορούν να βελτιωθούν με λει-
τουργική προπόνηση, δηλαδή των κι-
νήσεων που γίνονται σ΄ ένα αγώνα.
Ακόμη και οι καλύτεροι αθλητές στον
κόσμο καθιέρωσαν τη σκληρή και ατο-
μική δουλειά στο πρόγραμμα τους. Το
FHIT (Football High Intensity Training)
που εδρεύει στην Λάρνακα παρέχει όλα
όσα ζητάει ένας σύγχρονος αθλητής για
να βελτιώσει τις ατομικές αθλητικές του
παραμέτρους.  Γίνονται μαθήματα σε
ηλικίες κάτω των 17, 15 και 13 χρόνων,
καθώς, επίσης σε επαγγελματίες και
ημιεπαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Να
έχετε πάντα υπόψη σας ότι τα πάντα εί-
ναι θέμα εκπαίδευσης!

ΤΟ FHIT (FOOTBALL HIGH INTENSITY TRAINING) 
ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ

Τα πάντα είναι θέμα εκπαίδευσης!

4 Ο Πουγιόλ στον τελικό του EURO 2008 κάλυψε 
σ' όλο το παιχνίδι 8026 μέτρα. Ο διαιτητής του 

τελικού ίσως να έτρεξε και 12 χιλιάδες χιλιόμετρα. 
Σημαίνει ο διαιτητής έχει καλύτερη φυσική 

κατάσταση από τον Πουγιόλ;



Η σκληρή δουλειά σε
ομαδικό, υποομαδικό
και ατομικό επίπεδο
δεν φέρνει πάντα
επιτυχίες. Ωστόσο,
χωρίς τη σκληρή
δουλειά δεν υπάρχει
καμία πιθανότητα για
επιτυχία!

Δεν μπορεί ένας παίκτης ταχυδυναμικός (Σισέ) να κάνει 
την ίδια προπόνηση με έναν αεροβικό (Ζιλπμέρτο Σίλβα).

Το ποδόσφαιρο πλέον είναι ταχυδυναμικό με τεχνικοτακτικά
στοιχεία. Η δύναμη και ταχυδύναμη ή η ταχύτητα είναι στοι-
χεία που πρέπει να προπονηθούν, αλλά σε διαφορετική μορ-
φή. Στον τομέα της δύναμης δεν δυναμώνουμε τον κάθε μυ ξε-
χωριστά, αλλά την κίνηση (λειτουργική δύναμη).

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24-400330, 99-413535

Ταχύτητα είναι η μετατόπιση ενός σώματος από ένα σημείο σ' ένα άλλο
με μέγιστη ταχύτητα. Πολλές φορές ακούμε ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής
τρέχει γρήγορα σε ευθεία απόσταση 30μ. είναι γρήγορος. Ταχύτητα είναι
η γρήγορη μετατροπή από επιθετική συμπεριφορά σε αμυντική και το
αντίστροφο (Τransition). Όπως ταχύτητα είναι η γρήγορη αντίδραση σ'
ένα οπτικό ερέθισμα, η γρήγορη και σωστή τοποθέτηση του σώματος
στην υποδοχή της μπάλας, η ταχύτητα στην πάσα, η ταχύτητα του Passing
game, η γρήγορη αλλαγής κατεύθυνσης! Όλα αυτά δεν μπορούν να δι-
δαχθούν στις προπονήσεις των ομάδων.
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Τον κακό οικονομικό προγραμματισμό των διοικήσεων των συλλόγων
τους «πληρώνουν» οι πλείστοι ποδοσφαιριστές-μέλη μας που έχουν να
παίρνουν μισθούς.
Σ' αυτό το συμπέρασμα καταλήξαμε και στο πρώτο μισό του Νοεμβρίου,
χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιήσαμε δυο σημαντικές συ-
ναντήσεις με τους αρχηγούς ποδοσφαιρικών μας ομάδες και διεθνείς παί-
κτες.
Στις 15 του περασμένου μήνα η ηγεσία του ΠΑΣΠ είχε την ευκαιρία να τα
πει με τους αρχηγούς των ομάδων της επαρχίας Πάφου, όπου οι ομάδες
έχουν επηρεαστεί αρκετά λόγω της οικονομικής κρίσης. Και για να μην
μακρηγορούμε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης διαπιστώσαμε πως τα
οικονομικά προβλήματα είναι οξύτερα απ' ό,τι πιστεύαμε, λόγω και των

τεραστίων λαθών που έχουν γίνει από τους παράγοντες (εξαιρούνται αυ-
τοί της Α.Ε. Κουκλιών). Ο οικονομικός προγραμματισμός που γινόταν δεν
βασιζόταν σε πραγματικά δεδομένα, αλλά σε πρόχειρους υπολογισμούς...
Στις 7 Νοεμβρίου είχε προηγηθεί πανομοιότυπη συνάντηση με τους αρ-
χηγούς των ομάδων α΄ κατηγορίας και διεθνείς ποδοσφαιριστές, στο πλαί-
σιο των προσπαθειών του συνδέσμου να διατηρεί επαφή με τα μέλη του,
ώστε να προωθεί πιο αποτελεσματικά τα αιτήματά τους και κατ' επέκτα-
ση να βελτιώνεται η θέση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή στον τόπο μας.
Μπορεί τα όσα ειπώθηκαν στις δυο συναντήσεις να μην μας χαροποίησαν,
ωστόσο, μας βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζει ο Κύπριος ποδοσφαιριστής και να προωθή-
σουμε πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντά του. 

Πληρώνουν τα σπασμένα οι... απλήρωτοι

Στιγμιότυπο από τη
συνάντηση με τους
αρχηγούς των ομά-
δων α΄ κατηγορίας
και διεθνείς ποδο-
σφαιριστές που
πραγματοποιήθηκε
στις 7 Νοεμβρίου.
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Πληρώνουν τα σπασμένα οι... απλήρωτοι
Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΠ αναγκάστηκαν να
λάβουν δυναμικά μέτρα σε βάρος της διοίκησης
του συλλόγου τους, απελπισμένοι από την οι-
κονομική ασυνέπεια που αντιμετωπίστηκαν. 
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Δεν χρειάστηκε πολύς καιρός αφότου ανέ-
λαβε καθήκοντα για να καταλάβει το τα-
λέντο του Πιέρου Σωτηρίου ο προπονητής

της Εθνικής Νέων Απόστολος Μακρίδης. Ο Κύ-
πριος κόουτς μίλησε στο περιοδικό μας για τον
νεαρό άσο, αναφέροντας ότι «έχει όλα τα στοι-
χεία που χαρακτηρίζουν έναν καλό παίκτη. Όπως
ταχύτητα, καλή τεχνική κατάρτιση, δυνατός και
το πιο σημαντικό έχει ποδοσφαιρικό θράσος,
κάτι που τον βοηθάει να ξεχωρίζει. Εξακολου-
θεί να είναι ταπεινός και, επίσης, ένα σοβαρό
του πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι είναι απαι-
τητικός και ότι έχει ανεπτυγμένη προσωπικό-
τητα. Έχει όλα τα συστατικά για ένα παίκτη που
έχει μέλλον». Ο Απόστολος Μακρίδης τον χρη-
σιμοποιεί στα παιχνίδια της Εθνικής Νέων ως
επιθετικό ή δεύτερο επιθετικό, αλλά όπως τονί-
ζει «μπορεί να δώσει και λύσεις είτε ως αριστε-
ρό ή δεξί εξτρέμ». Παράλληλα δήλωσε σίγου-
ρος ότι «αν του δοθούν ευκαιρίες στο μέλλον

θα δείξει ακόμη περισσότερα πράγματα. Είναι
παίκτης που μέρα με τη μέρα βελτιώνεται και
είναι θέμα χρόνου να παίξει στην Εθνική Ανδρών.
Είναι προς τιμήν του προπονητή του Ολυμπια-
κού που τον χρησιμοποιεί σε κάποια παιχνίδια».
Για το κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος να χαθεί
ακόμη ένα ταλέντο λόγω της ξενομανίας των
ομάδων μας, ο κ. Μακρίδης, είπε ότι το κακό έχει
παραγίνει και εστίασε την πηγή του προβλήμα-
τος στους παράγοντες των ομάδων που δεν κα-
ταλαβαίνουν το συμφέρον των σωματείων τους.
«Αυτοί είναι που έφεραν τα σωματεία σ΄ αυτή
τη θέση λόγω της λανθασμένης φιλοσοφίας
τους», είπε και πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι στην Εθνι-
κή Νέων υπάρχουν αρκετοί παίκτες που αξίζει
να τους δοθούν ευκαιρίες. Θεωρώ ότι είναι τυ-
χερή αυτή η γενιά, καθώς λόγω της κρίσης θα
τους δοθεί η ευκαιρία από τις ομάδες μας. Όπως
ο Πιέρος έτσι και άλλοι παίκτες μπορεί να αντε-
πεξέλθουν με την προϋπόθεση ότι θα τους δώ-

σουμε πίστωση χρόνου. Πίσω από τη λέξη τα-
λέντο κρύβεται η λέξη πάθος και οι νεαροί μας
είναι παθιασμένοι με το ποδόσφαιρο». Όσον
αφορά τους στόχους της Εθνικής Νέων που πέ-
τυχε το θαύμα και προκρίθηκε στην ελίτ της
διοργάνωσης και θα συμμετάσχει σε όμιλο, τα
παιχνίδια των οποίων θα διεξαχθούν στη Δανία
στις 23, 25 και 28 Μαΐου (με αντιπάλους την οι-
κοδέσποινα, την Τουρκία και την Ελλάδα) ανέ-
φερε ότι «προσδοκούμε σε καλή πορεία και στό-
χος μας είναι να εξαντλήσουμε όσες πιθανότη-
τες έχουμε για πρόκριση στην τελική φάση που
θα γίνει στην Εσθονία». Για τη μέχρι τώρα εντυ-
πωσιακή πορεία της ομάδας, δήλωσε πως «δεν
θεωρώ σημαντική την πρόκριση όσο τις εμφα-
νίσεις που έκανε η ομάδα στην προκριματική
φάση. Τα στατιστικά που έχουμε είναι από τα
καλύτερα στην Ευρώπη, όπως οι τελικές προ-
σπάθειες, κ.α. Ο τρόπος με τον οποίο προκρι-
θήκαμε είναι σημαντικός».

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΤΑΛΕΝΤΟ

«Έχει όλα τα συστατικά»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΠΙΕΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ



«Σκοπιά 
και αμέσως 
προπόνηση»
Είναι γνωστό και το είπαμε
πάρα πολλές φορές ότι ο
στρατός αποτελεί ένα εμπό-
διο για τα νεαρά μας ταλέ-
ντα. Όπως δηλώνει ο Πιέρος
Σωτηρίου, «προχώρησαν σε
διαβήματα τόσο η ομάδα
μου όσο και η οικογένεια
μου και περιμένουμε αντα-

πόκριση για να μου πα-
ρέχονται περισσότερες
διευκολύνσεις» για να
προσθέσει: «Βγαίνω κά-

θε μέρα για προπόνη-
ση, αλλά δεν προλα-

βαίνω να ξεκουρα-
στώ. Βγάζω σκοπιά
τρεις φορές την
ημέρα και μετά
πάω για προπό-
νηση. Κοιμάμαι
πολύ λίγες ώρες.
Σίγουρα δεν μπο-
ρείς να αποδώ-
σεις τα μέγιστα

στις προπο-
νήσεις».

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο...
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΠΙΕΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥ

Είναι ένα από τα ατόφια μας ταλέντα, αλλά σε κάθε τέτοια περίπτωση εί-
μαστε συγκρατημένοι. Υπό κανονικές συνθήκες θα ήμασταν σχεδόν βέ-
βαιοι ότι θα διακρινόταν και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Ο λόγος για το νε-
αρό άσο του Ολυμπιακού, Πιέρο Σωτηρίου, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα
στην πρόκριση της Εθνική Νέων για να προκριθεί στην επόμενη φάση του
ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, μια ασυνήθιστη επιτυχία σε Εθνικό επίπεδο
για την μικρή μας Κύπρο. Αυτή η ξενομανία των παραγόντων μας, ωστόσο,
θέτει το εξής ερωτηματικό: «Θα χαθεί άραγε ακόμη ένα ταλέντο;». Ο κόουτς
των μαυροπράσινων Νίκος Παπαδόπολος του έδωσε τη δυνατότητα να αγωνι-
στεί αρκετές φορές φέτος (εφτά στο σύνολο) ας είναι και ως αλλαγή σημειώνο-
ντας και ένα γκολ στο ματς με τον ΑΠΟΕΛ. Σημασία, έχεις, όμως ο 19χρονος άσος
να καθιερωθεί στην ομάδα του και γιατί όχι να αγωνιστεί και σε ακόμη μεγαλύτερο
σύλλογο. Είναι, όμως, δυνατό οι ομάδες να μας να του δώσουν μια τέτοια ευκαι-
ρία; Στην περσινή χρονιά είχε 4 συμμετοχές στο αρχικό σχήμα ως βασικός και δύο
ως αλλαγή, ενώ την προηγούμενη 2 ως βασικός και άλλες τόσες ως αλλαγή. Ας ελ-
πίσουμε το «κάθε χρόνο και καλύτερα» να συνεχιστεί! Μιλάμε για ένα πολυσύνθε-
το επιθετικό, που μπορεί να αγωνιστεί σε διάφορες θέσεις (επιθετικός, κρυφός κυ-
νηγός, εξτρέμ) με ταχύτητα, πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, ενώ διαθέτει και αποτε-
λεσματικότητα. Ενδεικτικό, είναι ότι στα τρία ματς που αγωνίστηκε στα προκριματικά
του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Νέων πέτυχε τρία γκολ, έχοντας φουλ συμμετοχές.
Ο Σωτηρίου, μαζί με τους συμπαίκτες του έγραψαν τη δική τους ιστορία στην Εθνι-
κή Νέων! Σε δηλώσεις του στο περιοδικό μας τόνισε την ανάγκη «οι ομάδες μας να στα-
ματήσουν να ψωνίζουν συνεχώς παίκτες ξένους και να κοιτάξουν και τα ταλέντα που
υπάρχουν εδώ στην Κύπρο. Ξέρω αρκετούς παίκτες στην ηλικία μου, αλλά και πιο
μεγάλους, που αξίζουν περισσότερες ευκαιρίες». Όσον αφορά την επιτυχία της Εθνι-
κής Νέων, ανέφερε ότι «ακόμη να πιστέψουμε πετύχαμε. Ήταν κάτι το εντυπω-
σιακό. Στόχος μας στην επόμενη φάση είναι να έχουμε ανάλογες εμφανίσεις
και να δείξουμε ότι η μέχρι τώρα πορεία μας δεν ήταν τυχαία».

Βήμα-βήμα προς
την καταξίωση!
Βήμα-βήμα προς
την καταξίωση!
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Δύο παλιές καραβάνες των ομάδων της πρώτης κατηγορίας οδηγούν εκ του
ασφαλούς τις ομάδες στους στην 3η κατηγορία και στέλνουν το μήνυμα ότι ο
Κύπριος παίκτης μπορεί να προσφέρει. Τρανά παραδείγματα ο παίκτης προ-

πονητής της ΑΕΖ, Μάριος Χριστοδούλου, και ο Φίλιππος Φιλίππου της Α. Ε Κουκλιών.
Ο πρώτος 38 χρονών και δεύτερος 37 χρονών! Αμφότεροι με την πείρα και το μεράκι
τους για το ποδόσφαιρο κατέστησαν τις ομάδες τους από τώρα ακλόνητα φαβορί για
την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία! Αλήθεια, αυτοί οι παίκτες που έχουν τόσα να
προσφέρουν στο κυπριακό πρωτάθλημα, αλλά και να μάθουν πολλά και διάφορα
στους νεαρούς παίκτες, κάποιοι δεν τους θέλουν να αγωνίζονται πλέον. Η απόφαση
της ΚΟΠ για ηλικιακό περιορισμό στις μικρές κατηγορίες είναι από τα μεγάλες γκά-
φες που σκαρφίστηκαν οι ιθύνοντες του ποδοσφαίρου μας, αφού έρχεται... αντιμέ-
τωπη με τη δημοκρατία! Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι δύο παίκτες, αν και εφόσον
αποφασίσουν να συνεχίσουν και του χρόνου την καριέρα τους στη γ΄ κατηγορία,
δεν θα δικαιούνται να αγωνίζονται, καθώς το όριο ηλικίας είναι 32 χρόνια! Άκουσον,
άκουσον! Και να ήταν μόνο αυτοί; Υπάρχει πληθώρα έμπειρων παικτών στις μικρές
κατηγορίες που θα τους αναγκάσουμε να σταματήσουν το ποδόσφαιρο. Ως ΠΑΣΠ δη-
λώνουμε ακόμη μια φορά ότι αυτός ο κανονισμός δεν πρέπει να υλοποιηθεί. Μετά
την έντονη αντίθεση μας, οι αποφάσεις θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, αλλά
θέση μας είναι ότι το πρόβλημα μετατίθεται για τις επόμενες χρονιές. Βρισκόμαστε
σε διαβουλεύσεις με την Ομοσπονδία ώστε να ακυρωθεί η απόφαση, που αποτελεί
πλήγμα για τον Κύπριο παίκτη, που έτσι και αλλιώς δεν βρίσκει ποδοσφαιρική στέ-
γη στην πρώτη κατηγορία λόγω ξενομανίας.

Πόσο λάθος κάνουν...

Ο Μάριος Χριστοδούλου
(αριστερά) σε πανηγυρικό
στιγμιότυπο στον αγώνα
κόντρα ΑΣΙΛ.

Ο Φίλιππος Φιλίππου,
όταν αγωνιζόταν πέρ-
σι με τη φανέλα του
Χαλκάνορα.



ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  O KYΠΡΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ

Αν ο προπονητής της Αναγέννησης Αδά-
μος Αδάμου ήταν... μανιακός με τους ξένους

παίκτες ίσως οι περισσότεροι δεν μαθαίνανε πο-
τέ τον Χρίστο Μάστρου! Ο 24χρονος πορτιέρο
των «πρασίνων» καταπλήσσει τους πάντες με
τις εμφανίσεις του και δικαιώνει τον Κύπριο κό-
ουτς που τον στήριξε και τον εμπιστεύθηκε. Με
τη λήξη του πρώτου γύρου, ο τερματοφύλακας
της Αναγέννησης... έχει 952 λεπτά στα χέρια του,
τα οποία προήλθαν από έντεκα παιχνίδια (δέκα
βασικός, ενώ στο άλλο ματς με τον Εθνικό αντι-
καταστάθηκε στο 52ο λεπτό). Μπορεί να καθιε-
ρώθηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία,
ωστόσο, ο εξελίξιμος πορτιέρο έστειλε τα δικά
του μηνύματα σ΄ όσους επιμένουν να μην δίνουν
ευκαιρίες στους ντόπιους παίκτες. Η επιβρά-
βευση για τον Κύπριο άσο ήρθε με την κλήση

του στην Εθνική Ανδρών στο φιλικό με την Σκο-
τία! Ο Μάστρου δεν είναι ο μόνος Κύπριος πο-
δοσφαιριστής που «λάμπει» με την εικόνα του. Ο
Ευαγόρας Χατζηφραγκίσκου όσες φορές αγω-
νίστηκε έδειξε το ταλέντο του, ωστόσο, θα πε-
ρίμενε κάποιος ότι ο Στιβ Κωνσταντινίδης, θα
τον εμπιστευόταν σε πολύ περισσότερα παιχνί-
δια. Τρανό παράδειγμα, η εμφάνιση του κόντρα
στον ΑΠΟΕΛ, που κατέβασε τα ρολά και συνέ-
βαλε στα μέγιστα ούτως ώστε η ομάδα του να
φτάσει στη μεγάλη επιτυχία. Ο 25χρονος πορ-
τιέρο είχε ακόμη μια συμμετοχή στο αρχικό σχή-
μα στο ματς με τον Εθνικό. Αβίαστα το συμπέ-
ρασμα που βγαίνει είναι ότι ο Κύπριος παίκτης
μπορεί, αρκεί οι προπονητές και οι διοικήσεις
να τον εμπιστευτούν. Κάτι που – δυστυχώς- δεν
γίνεται... 

l ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΜΑΣΤΡΟΥ
l ΕΥΑΓΟΡΑΣ
ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
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Άσοι στο...
μανίκι!
Άσοι στο...
μανίκι!
Άσοι στο...
μανίκι!
Άσοι στο...
μανίκι!
Άσοι στο...
μανίκι!
Άσοι στο...
μανίκι!
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Βραβείο στην Carlsberg!
Η Carlsberg συνεχίζει να... βάζει γκολ ανθρω-
πιάς! Η φίλαθλος εταιρία συνεχίζει και φέτος να
στηρίζει το ποδόσφαιρο, αλλά συνάμα ανα-
δεικνύει και το κοινωνικό της πρόσωπο, με το
βραβείο του «Καλύτερου Ποδοσφαιριστή του
Επάθλου Ήθους, Τέχνης και Αρετής» που απο-
νέμει κάθε μήνα. Οι παίκτες με την σειρά τους
υποδεικνύουν ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, στο

οποίο γίνεται και η παράδοση της επιταγής
των 1000 ευρώ. Στόχος του Επά-

θλου Carlsberg, που φέτος συμπληρώνει
40 χρόνια ζωής και προσφοράς στο κυ-

πριακό ποδόσφαιρο, είναι να καλλιεργήσει
ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές την ευγενή
άμιλλα στον στίβο του ήθους, της τέχνης και
της αρετής και να συμβάλει στην εμπέδωση
του τίμιου παιχνιδιού στους αγωνιστικούς χώ-
ρους και ταυτόχρονα να συνεισφέρει στα φι-
λανθρωπικά ιδρύματα. Για το μήνα Οκτώβριο
«Καλύτερος ποδοσφαιριστής» αναδείχθηκε ο
Ματίας Ντεγκρά της ΑΕΛ, για το μήνα Σε-
μπέμβριο ο Γιώργος Κολοκούδιας της Ανα-
γέννησης και για το Νοέμβριο ο άσος της Ομό-
νοιας Φρέντι Ντο Σάντος.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΜΑΤΙΑΣ ΝΤΕΓΚΡΑ
Ο Ματίας Ντεγκρά παραδίδει την επι-
ταγή στον Γενικό Διευθυντή του Καρ-
διολογικού ιδρύματος Κύπρου, Μά-
ριο Χαννίδη.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΔΙΑΣ
Ο Γιώργος Κολοκούδιας, απονέμει
στην παρουσία του Διευθυντή Δημο-
σίων Σχέσεων της CARLSBERG κ.
Αντρέα Σμυρίλλη, την σχετική επιτα-
γή της Carlsberg, αξίας 1000 ευρώ, στο
μέλος του κεντρικού διοικητικού συμ-
βουλίου του φιλανθρωπικού Ιδρύμα-
τος « Κυπριακό Φόρουμ Καρκίνου του
Μαστού», κα .Ελένη Κουρρή και της
εθελόντριας, κας Ελένης Παρασκευά.

ΦΡΕΝΤΙ ΝΤΟ ΣΑΝΤΟΣ
Καλύτερος παίκτης για το μήνα Νοέμβριο αναδείχθηκε ο Φρέντι, ο οποίος στήριξε με
1000 ευρώ το Πολυδύναμο κέντρο Λευκωσίας.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΩΝ

Ποιο είναι άραγε το μέλλον αυτών των παικτών
από τη στιγμή που οι ομάδες τους συνεχίζουν
να τους παραγκωνίζουν προκλητικά;

Απλά σε πιάνει ρίγος. Διαβάζοντας τα λεπτά
συμμετοχής που έχουν οι διεθνείς με την
Ελπίδων στις ομάδες τους διερωτάσαι που
βαδίζουμε και αν έχουμε σωτηρία. Δυστυ-
χώς, δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για το
μέλλον του κυπριακού ποδοσφαίρου, μιας
και οι παράγοντες των ομάδων μας συνεχί-
ζουν να ξοδεύουν αλόγιστα ποσά σε ξένους
και κοινοτικούς, παραγκωνίζοντας επιδει-
κτικά τους Κύπριους παίκτες. Τα εφηβικά
μας πρωταθλήματα τα έχουμε για μόστρα
και αυτό είναι της πάσης γνωστό. Στον κα-

τάλογο που δημοσίευσε ο Παγκύπριος Σύν-
δεσμος Ποδοσφαιριστών βρίσκεις που και
που και εντελώς μεμονωμένα παίκτες της
πρώτης κατηγορίας που να πήραν κάποια
λεπτά στα πόδια τους. Μέχρι τις 20 Οκτω-
βρίου στην αγωνιστική περίοδο που διανύ-
ουμε οι διεθνείς του Απόλλωνα, του ΑΠΟΕΛ,
της ΑΕΛ, της Ομόνοιας δεν πήραν ούτε ένα
δευτερόλεπτο χρόνο συμμετοχής!  Όχι πως
στις άλλες ομάδες είναι καλύτερα τα πράγ-
ματα. Διαβάστε τα νούμερα που συγκλονί-
ζουν και θα αναρωτηθείτε το ίδιο: Που πάμε;

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥΣ

Σε πιάνει ρίγος…

ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜ/ΧΩΝ
ΠΑΕΕΚ Φοινίρης Σωτήρης 447

Αλκιβιάδης Ανδρέας 54
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΣΙΑ         Πάντος Σταμάτης 293

Παναγιώτου Ραφαήλ 181
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κίλλας Νικόλας 270
ΑΠΟΠ ΚΙΝΥΡΑΣ Φυλακτού Λάμπρος     225
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σωτηρίου Πιέρος          93
ΑΕΠ Δημητρίου Χαράλαμπος      88
Ε.Ν.Π Ρουσιάς Ονησίφορο    70

Οικονόμου Δημήτρης  -
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Γιαγκουδάκης Ραφαήλ 16
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Σιέλης Βαλεντίνος 13
ΑΕΛ Περικλέους Άγγελος     -
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Δημητρίου Στέλιος      -

Χαραλάμπους Μάριος       -
Πιτταράς Ανδρέας       -

ΑΠΟΕΛ      Αντωνιάδης Μάριος   -
Χριστοφίδης Ανδρέας -

Παναγιώτου Αιμίλιος   -
Βασιλείου Αχιλλέας  -
Οικονομίδης Γιώργος (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)     -

ΔΟΞΑ         Ιωάννου Κυριάκος      -
Βασιλείου Αχιλλέας        -

ΟΜΟΝΟΙΑ Χατζηβασίλης Γιάννης  -
Χαραλάμπους Χριστόφορος -

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΠΙΔΩΝ
ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 20.10.2011
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Η ώρα για την ανάδειξη των κορυφαίων ποδοσφαιριστών
της υφηλίου, έφτασε! Ήδη η FIFPro, ο παγκόσμιος οργα-
νισμός επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, ανακοίνωσε
τους 55 υποψήφιους για τη βράβευση FIFA FIFPro World
XI 2011, ενώ η τελική ενδεκάδα θα ανακοινωθεί την Δευ-
τέρα 9 Ιανουαρίου 2012 στο FIFA Ballon d’ Or στην Ζυρί-
χη. Η FIFPro απέστειλε τα ψηφοδέλτια σε 50.000 ποδο-
σφαιριστές σε όλη την υφήλιο προκειμένου να ψηφίσουν
την καλύτερη ενδεκάδα της αρεσκείας τους. Η ενδεκά-
δα αποτελείται από τέσσερεις αμυντικούς, έναν τερμα-
τοφύλακα, τρεις μέσους και τρεις επιθετικούς. Η Μπαρ-
τσελόνα είναι η ομάδα με τους περισσότερους υποψή-
φιους για βράβευση. Μετά ακολουθεί η Ρεάλ Μαδρίτης και
τρίτη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με έξι παίκτες. Όπως και
πέρσι έτσι και φέτος, η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα που
έχει δώδεκα ποδοσφαιριστές στη λίστα, ενώ η Βραζιλία εί-
ναι δεύτερη με οκτώ παίχτες. Για τους επαγγελματίες πο-
δοσφαιριστές, η ψηφοφορία έκλεισε επίσημα στις 30 Νο-
εμβρίου. Τα ονόματα στην τελική λίστα των 55, είναι τα
εξής:
Τερματοφύλακες: Gianluigi Buffon (Juventus, Ιταλία),
Iker Casillas (Real Madrid, Ισπανία), Manuel Neuer (Bayern
München, Γερμανία), Edwin van der Sar (παλαίμαχος, τέ-
ως παίχτης της Manchester United, Ολλανδία), Victor
Valdes (Barcelona, Ισπανία)
Αμυντικοί: Eric Abidal (Barcelona, Γαλλία), Daniel Alves
(Barcelona, Βραζιλία), Ricardo Carvalho (Real Madrid, Πορ-
τογαλία), Ashley Cole (Chelsea, Αγγλία) Evra (Manchester
United, Γαλλία),RioFerdinand (Manchester United, Αγγλία),
Vincent Kompany (Manchester City, Βέλγιο), Philipp Lahm
(Bayern München, Γερμανία), Lúcio (Inter, Βραζιλία), David
Luiz (Chelsea, Βραζιλία), Maicon (Inter, Βραζιλία), Marcelo
(Real Madrid, Βραζιλία), Alessandro Nesta (AC Milan, Ιτα-
λία), Pepe (Real Madrid, Πορτογαλία), Gerard Piqué
(Barcelona, Ισπανία), Carles Puyol (Barcelona, Ισπανία),
Sergio Ramos (Real Madrid, Ισπανία), Thiago Silva (AC
Milan, Βραζιλία), John Terry (Chelsea, Αγγλία), Nemanja
Vidic (Manchester United, Σερβία)
Μέσοι: Xabi Alonso (Real Madrid, Ισπανία), Gareth Bale
(Tottenham Hotspur, Ουαλία), Sergio Busquets (Barcelona,
Ισπανία), Cesc Fabregas (Barcelona, Ισπανία), Andrés
Iniesta (Barcelona, Ισπανία), Kaka (Real Madrid, Βραζιλία),
Frank Lampard (Chelsea, Αγγλία), Nani (Manchester
United, Πορτογαλία), Mesut Özil (Real Madrid, Γερμανία),
Andrea Pirlo (Juventus, Ιταλία), Bastian Schweinsteiger
(Bayern München, Γερμανία), David Silva (Manchester
City, Ισπανία), Wesley Sneijder (Inter, Ολλανδία), Yaya
Touré (Manchester City, Ακτή Ελεφαντοστού), Xavi
(Barcelona, Ισπανία)
Επιθετικοί:  Sergio Agüero (Manchester City, Αργεντινή),
Karim Benzema (Real Madrid, Γαλλία), Edinson Cavani
(Napoli, Ουρουγουάη), Didier Drogba (Chelsea, Ακτή Ελε-
φαντοστού), Samuel Eto’o (Anzhi Makhachkala, Καμε-
ρούν), Radamel Falcao (Atlético Madrid, Κολομβία), Mario
Gómez (Bayern München, Γερμανία), Zlatan Ibrahimovic
(AC Milan, Σουηδία), Lionel Messi (Barcelona, Αργεντινή),
Neymar (Santos, Βραζιλία), Robin van Persie (Arsenal,
Ολλανδία), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Πορτογαλία),
Wayne Rooney (Manchester United, Αγγλία), Luis Suárez
(Liverpool, Ουρουγουάη), David Villa (Barcelona, Ισπα-
νία).         

Η ώρα των κορυφαίων!Η ώρα των κορυφαίων!Η ώρα των κορυφαίων!Η ώρα των κορυφαίων!Η ώρα των κορυφαίων!Η ώρα των κορυφαίων!
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  NEA AΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η διεύρυνση της ήδη μεγάλης οικογέ-
νειας της FIFPro ήταν η είδηση που βγή-
κε από τη Γενική Συνέλευση του συγκε-
κριμένου σώματος που έλαβε χώρα στο
Τελ Αβίβ τον περασμένο Νοέμβριο. Συ-
γκεκριμένα, το παγκόσμιο συνδικαλιστι-
κό όργανο των ποδοσφαιριστών καλω-
σόρισε τα τρία νέα «παιδιά» του, που εί-
ναι η Κόστα Ρίκα (υπό όρους), το Μαρό-
κο και η Σερβία. Τέσσερις άλλοι σύνδε-
σμοι έχουν προταθεί ως υποψήφια μέλη.
Στη συνέλευση στο Τελ Αβίβ, ο σύνδε-
σμος των επαγγελματιών ποδοσφαιρι-
στών του Μαρόκου AMF, έπεισε για τη
μεγάλη πρόοδο που έκανε υπό τη δυνα-
μική ηγεσία του πρόεδρού της, Mustapha
El Hadaoui κι έτσι πήρε το πράσινο φως.
Πράσινο φως, άναψαν τα στελέχη της
FIFPro και στη Σερβία. Βλέπετε,  ο
Nezavisnost έχει κάνει, επίσης, μεγάλη
πρόοδο. Ο πρόεδρος της, Mirko Poledica
και ο Γενικός Γραμματέας Mirko Lekic
ασχολούνται συνεχώς με τα προβλήματα
που προκύπτουν, σε θέματα παραβίασης
των δικαιωμάτων των μελών τους.
Τέλος, το «ΟΚ» πήρε και η Κόστα Ρίκα,

υπό όρους ωστόσο. Εάν και εφόσον οι
όροι που τέθηκαν ικανοποιηθούν, τότε, ο
δρόμος είναι ανοικτός για την επισημο-
ποίηση της θέσης της ως μέλος.
Τέσσερις άλλοι σύνδεσμοι είναι υποψή-
φια μέλη. Οι ακόλουθοι εκπρόσωποι πα-
ρέλαβαν απόδειξη της νέας τους ιδιότη-
τας από τον Γενικό Γραμματέα της FIFPro,
Theo van Seggelen:
l Dario Simic, Πρόεδρος του Συνδέσμου
ποδοσφαιριστών της Κροατίας, HUNS.
l Karel Poborksy, Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου ποδοσφαιριστών της Τσεχίας, CAFH
l Zeljko Janovic, Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου ποδοσφαιριστών του Μαυροβου-
νίου, SPFCG
l Rogelio Wilfrido Delgado, νέος Πρόε-
δρος του Συνδέσμου ποδοσφαιριστών
της Παραγουάης, FAP.
Μετά από την γενική συνέλευση που
πραγματοποιήθηκε στο Τελ-Αβίβ, η οι-
κογένεια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Ποδοσφαιριστών, αυξήθηκε στα 46 μέ-
λη, ενώ είναι 9 υποψήφια μέλη και 9 πα-
ρατηρητές. 

Η οικογένεια αυξάνεται
και πληθύνεται 

Συνολικά 150.000 εκπρόσωποι από
διάφορα αθλήματα (συμπεριλαμ-
βανομένων και επαγγελματιών πο-
δοσφαιριστών) από όλη την Υφήλιο,
συμφώνησαν για την ίδρυση Πα-
γκόσμιου Συνδικάτου Αθλητών. Μά-
λιστα, στα μέσα του Νοεμβρίου
πραγματοποιήθηκε στη Nyon της
Ελβετίας, συγκέντρωση αντιπροσω-
πειών τους.
«Το ψήφισμα της Nyon είναι ορόση-
μο στον αγώνα της διασφάλισης των
δικαιωμάτων των αθλητών» δήλω-
σε ο Γενικός Γραμματέας της Πα-
γκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαι-
ριστών Theo van Seggelen και πρό-
σθεσε: «Ο επαγγελματικός αθλητι-
σμός έχει αναπτυχθεί σε παγκόσμια
κλίμακα και γι' αυτό το λόγο η εξεύ-
ρεση λύσεων για τα προβλήματα του
αθλητισμού, θα πρέπει να γίνεται με
ανάλογο τρόπο. Γι' αυτό τον λόγο
κάναμε όλοι μαζί αυτό το βήμα».
Σε μία ιστορική συνάντηση η FIFPro
και περισσότεροι από 100 Σύνδεσμοι
αθλητών, από μακρινούς προορι-
σμούς, όπως το Μπανγκλαντές και η

Νέα Ζηλανδία, με εκπροσώπους από
διάφορα ομαδικά και ατομικά αθλή-
ματα όπως χόκεϋ στον πάγο, κρίκετ
κ.α., συναντήθηκαν στα γραφεία της
UNI για να απαιτήσουν όλοι μαζί, τα
δικαιώματά τους να γίνονται σεβα-
στά.
Τα σημαντικότερα θέματα που συ-
ζητήθηκαν ήταν οι Συλλογικές Συμ-
βάσεις, η ιδιότητα των αθλητών και
η αναμόρφωση των κανονισμών
ντόπινγκ, ο στρατηγικός σχεδιασμός
κατά της δολιοφθοράς, τα πνευμα-
τικά δικαιώματα και τα δικαιώματα
εικόνας των αθλητών, η επιμόρφω-
ση κατά την διάρκεια της σταδιο-
δρομίας τους.

Όλοι οι σύνδεσμοι αθλητών τόνισαν
τη σημασία της επιμόρφωσης των
αθλητών και την προσαρμοσμένη
προπόνηση με τρόπο που θα τους
δίνει την δυνατότητα να παρακο-
λουθούν, παράλληλα, μαθήματα.
Ο Philip Jennings, Γενικός Γραμμα-
τέας της UNI Global είπε στους συμ-
μετέχοντες: «Είμαι υπερήφανος για
το γεγονός ότι κάναμε το 'ψήφισμα
της Nyon' και ότι όλοι συμφώνησαν
και το υπέγραψαν. Είναι καιρός για
αλλαγές και εσείς αλλάζετε τη μορφή
του αθλητισμού. Είναι μία υπέρβα-
ση των αθλητών. Οι σύνδεσμοι αθλη-
τών τώρα, πλέον, ενωμένοι έχουν μία
φωνή και οι Ομοσπονδίες πρέπει να

σας ακούσουν».
Ο Walter Palmer, υπεύθυνος για τον
αθλητικό τομέα της UNI Global πρό-
σθεσε: «Υπάρχει ομοφωνία μεταξύ
των αθλητών και όλοι τους συμφω-
νούν ότι η κρίση έχει περάσει και στις
Ομοσπονδίες. Οι αθλητές έχουν μία
βάση να διεκδικούν τα δικαιώματά
τους απερίσπαστα και χωρίς παρεμ-
βολές. Ήδη, σχεδιάζουμε να συζη-
τήσουμε με τη WADA. Θα συζητή-
σουμε με την ΔΟΕ και τις παγκόσμιες
Ομοσπονδίες για τα συμβόλαια της
Ολυμπιακής Επιτροπής και θα στη-
ρίξουμε όλους τους αθλητές στον
αγώνα τους να αναγνωριστούν και
να εισακουστούν». Ο πρόεδρος της
European Athletes Association Yves
Kummer δήλωσε: «Έφτασε επιτέλους
η ώρα να δώσουμε τον αθλητισμό
πίσω στους αθλητές. Οι σύνδεσμοι
αθλητών δεν είναι μόνο η ανεξάρ-
τητη φωνή των αθλητών και αθλη-
τριών. Πρέπει, όμως, να καταλάβουν
τη θέση που τους ανήκει, δικαιωμα-
τικά, στον χώρο του αθλητισμού». 

Η FIFPro υποβοηθά την ίδρυση του Παγκόσμιου Συνδικάτου Αθλητών
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Με πλήρη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για 4η
συνεχή χρονιά το Συμπόσιο κατά των απαγο-
ρευμένων ουσιών στον Αθλητισμό που διορ-
γανώνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαι-
ριστών. Συνδιοργανωτής του Συμποσίου αυτή
τη φορά ήταν το Γραφείο Αθλητισμού του
ΤΕΠΑΚ. (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου),
εκπρόσωπος του οποίου ήταν ο κ. Κωνσταντί-
νος Τιγγιρίδης, προπονητής του ΤΕΠΑΚ και ένας
εκ των ομιλητών του Συμποσίου. Το συμπόσιο
έλαβε χώρα στο ΤΕΠΑΚ στο Αμφιθέατρο Πεύ-
κιος Γεωργιάδης, κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέ-
ους στην οδό Αθηνών στη Λεμεσό. Οι ομιλητές
του συμποσίου τόνισαν για πολλοστή φορά τις
παρενέργειες και τη ζημιά που μπορούν να υπο-
στούν οι παίκτες με τη χρήση αναβολικών ου-
σιών που –δήθεν- «υπόσχονται» μια καλύτερη
καριέρα. Η ευαισθησία του Παγκύπριου Συν-
δέσμου σ' αυτή τη μάστιγα είναι αρκετά μεγά-
λη και καλό είναι όλα τα μέλη μας να συνειδη-
τοποιήσουν τις φοβερές συνέπειες μιας τέτοιας
ενέργειας. Πλέον δεν υπάρχει η δικαιολογία της
άγνοιας, καθώς οι πάντες είναι ενημερωμένοι.

«Ο ΠΑΣΠ, μέσα στα πλαίσια ενημέρωσης των
μελών του αλλά και όλων των αθλητών, καθώς
και των νέων για το θέμα της βίας, του ρατσι-
σμού και των αναβολικών ουσιών, προχώρησε

ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΕΦΘΗΚΕ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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από την περσινή χρονιά στη δημιουργία ενη-
μερωτικού εντύπου (ελληνικά & αγγλικά) με θέ-
μα ΄Μην Γίνεις θύμα από Άγνοια΄, το οποίο και
παραχώρησε και φέτος σε όλους όσους παρευ-
ρέθηκαν στο συμπόσιο», αναφέρει με ανακοί-
νωση του ο Σύνδεσμος και προσθέτει: «Το έντυ-
πο αυτό δημιουργήθηκε με την ευγενή χορη-
γία του ΚΟΑ και δόθηκε από τον ΠΑΣΠ σ΄ όλους
τους ποδοσφαιριστές, αθλητές και στις ακαδη-
μίες και στόχο έχει να ενημερώνει τους αθλη-
τές για τις απαγορευμένες ουσίες. Ευχαριστού-
με ιδιαιτέρως για την παρουσία τους και την στή-
ριξη τους τον βουλευτή κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη,
καθώς και τα μέλη του δ.σ. του ΚΟΑ κυρία Ρού-
λα Κατσαμπή και τον κύριο Αντώνη Νικολαΐδη.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους ομιλητές μας
και ειδικά την κυρία Νικολέττα Μιχαηλίδου, δρ
Κώστα Σχίζα και δρ Μιχάλη Μιχαηλίδη που μας
στηρίζουν για 4η συνεχή χρονιά μοιράζοντας
τις γνώσεις τους μαζί μας, τους εκπροσώπους
από το Λύκειο Πολεμιδιών και το Λύκειο Αγίας
Φυλάξεως που αφιέρωσαν αυτές τις 2 ώρες για
να μάθουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τη
χρήση & την κατάχρηση των φαρμάκων και των
συμπληρωμάτων διατροφής στον Αθλητισμό,
ώστε να τις μεταφέρουν, είτε σε συμμαθητές εί-
τε σε μαθητές, τους καθώς και όλους όσους πα-
ρευρέθηκαν. Στόχος του ΠΑΣΠ για το 2012 στο
5ο Συμπόσιο Κατά των Απαγορευμένων Ουσιών

στον Αθλητισμό θα είναι να προσεγγίσουμε τις
νεαρές ηλικίες και να παρευρεθούν όσα περισ-
σότερα σχολεία με εκπροσώπους τους, καθη-
γητές και μαθητές, με σκοπό να ενημερωθούν
όσοι περισσότεροι νέοι μας ασχολούνται ή θέ-
λουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Η αρ-
χή έγινε»! 

Ομιλητές του Συμποσίου ήταν οι:
- Κωνσταντίνος Τιγγιρίδης, προπονητής
ΤΕΠΑΚ, ειδικότητας ποδοσφαίρου και δίπλωμα
προπονητικής UEFA B με θέμα επιστημονική
προσέγγιση αθλητή-φοιτητή στο ποδόσφαιρο.
- Δρ Κώστας Σχίζας, ιατρός παθολόγος-υπεύ-
θυνος Αθλητιατρικού Τμήματος Κέντρου Αθλη-
τικών Ερευνών Κύπρου με θέμα: «Η Ιατρική
Πλευρά για Νεαρούς Αθλητές».
- Νικολέττα Μιχαηλίδου, κλινική & αθλητική
διαιτολόγος διατροφολόγος με θέμα Αθλητική
Διατροφή.
- Δρ Μιχάλης Μιχαηλίδης, προϊστάμενος Κέ-
ντρου Αθλητικών Ερευνών Κύπρου με θέμα
«Απαγορευμένες ουσίες – Βελτιώνουν ή όχι την
απόδοση των αθλητών;»
- Σπύρος Νεοφυτίδης, πρόεδρος ΠΑΣΠ, με θέ-
μα «Χρήση συμπληρωμάτων διατροφής και
φαρμακευτικών ουσιών από τη σκοπιά του πο-
δοσφαιριστή».
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(Ευχαριστούμε τα Φαρμακεία-συνεργάτες μας που στηρίζουν την εκστρατεία 
κατά της Βίας, προσφέροντας 2 ευρώ από τις πωλήσεις κάθε κόκκινου Bios Balance) 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΑΜΨΗ   ΑΠΟΕΛ

Στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν μπάλα τα
εκατομμύρια, αλλά οι παίκτες που απο-
τελούν μια ομάδα. «Ο ΑΠΟΕΛ διαθέτει
την πιο επαγγελματική και πειθαρχημέ-
νη ομάδα του ομίλου και άξιζε όλους
τους βαθμούς που πήρε». Αυτό δεν το
λέμε μόνο εμείς! Οι δηλώσεις ανήκουν
στον προπονητή της Σαχτάρ, Μιρτσέα
Λουτσέσκου.  Άκρως κολακευτικά σχό-
λια από τον Ρουμάνο τεχνικό. Ο ΑΠΟΕΛ
έκανε όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και την
εμφύλιο να παραμιλάει. Μετά τις συνε-
χείς επιτυχίες του στους Ομίλους και την
πρωτιά στη βαθμολογία, ο διεθνής τύ-
πος (ακόμη και ο αμερικάνικος!) έκαναν
καθημερινά αφιερώματα στην ομάδα
του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε
έναν άθλο και απέδειξε ότι η προ διετίας
συμμετοχή του στους Ομίλους του Τσά-
μπιονς Λιγκ δεν ήταν «πυροτέχνημα» αλ-
λά μήνυμα για το τι θα επακολουθήσει. Η
πορεία του για μια κυπριακή ομάδα...
ισοδυναμεί με την κατάκτηση του Τσά-
μπιονς Λιγκ! Είναι τόσο μεγάλη, που σω-
στά ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πως,
«όταν περάσει κάποιος χρόνος, και όταν
ζήσουμε τα παιχνίδια στους «16», που
θα είναι διαφορετικά, θα καταλάβουμε
το μέγεθος της επιτυχίας μας». Αυτό που
είναι σίγουρο από τούδε και στο εξής εί-
ναι πως ο ΑΠΟΕΛ θα παίξει με αξιοπρέ-
πεια! Αν θα καταφέρει να πετύχει και πά-
λι κάτι το ακατόρθωτο, δεν το γνωρί-
ζουμε. Όμως, όπως... μας δίδαξαν οι παί-
κτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δεν μπορού-
με να αποκλείσουμε τίποτα. Ακόμη και
στη φάση των «16»! 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΥΦΗΛΙΟΣ ΕΜΑΘΕ ΠΛΕΟΝ ΝΑ… ΠΡΟΦΕΡΕΙ ΤΗ ΛΕΞΗ «APOEL»

«Σ΄ ευχαριστώ Θεέ μου»

14ος ο ΑΠΟΕΛ
Στην κατάταξη της ΟΥΕΦΑ για τις 32 ομά-
δες που συμμετέχουν στην κορυφαία δια-
συλλογική διοργάνωση, ο ΑΠΟΕΛ βρί-
σκεται στην 14η θέση! Αξιοσημείωτο εί-
ναι το γεγονός ότι στην πορεία των αγώ-
νων ο ΑΠΟΕΛ σκαρφάλωσε ακόμη και
στην 5η και 6η θέση! Εκπληκτικό είναι, επί-
σης, το ότι η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς,
εκτοξεύτηκε στην 63η θέση στη βαθμο-
λογία όλων των ομάδων της Ευρώπης!
Έδωσε αρκετούς βαθμούς στην Κύπρο, η
οποία ελπίζει στην κατάληψη της 15ης θέ-
σης, η οποία στέλνει δύο ομάδες στα προ-
κριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ την περίο-
δο 2013-14! Ακολουθεί η βαθμολογία των
ομάδων με το φινάλε των ομίλων:
1. ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
2. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
3. ΜΠΑΓΕΡΝ
4. ΜΠΕΝΦΙΚΑ
5. ΑΡΣΕΝΑΛ
6. ΤΣΕΛΣΙ
7. ΝΑΠΟΛΙ
8. ΒΑΣΙΛΕΙΑ
9. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
10. ΜΑΡΣΕΪΓ
11. ΙΝΤΕΡ
12. ΜΙΛΑΝ
13. ΖΕΝΙΤ
14. ΑΠΟΕΛ



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 παραλάβετε, μαζί με

τον κατάλογο ωφελημάτων που περιλαμβάνει εκπτωτικά κουπόνια
l Απίστευτες προσφορές για τα μέλη μας!

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ 2011-12 
& ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ 





ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΓΚΙΛΒΑΝ

Δείχνοντας το κοινωνικό του πρόσωπο, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδο-
σφαιριστών διοργάνωσε έρανο για οικονομική στήριξη του πρώην παίκτη
της Δόξας Τζιλβάν ντε Λίμα, ο οποίος πάσχει από καρκίνο και χρειάζεται χρή-
ματα για να μπορέσει να συνεχίσει τη θεραπεία του. Η επιταγή των 6.205 ευ-
ρώ δόθηκε στο συμπατριώτη του Πέδρο Ντουάρτε σε συνέντευξη Τύπου που
διοργάνωσε ο σύνδεσμος στις 25/10. Ο Σπύρος Νεοφυτίδης δήλωσε ότι ο έρα-
νος θα συνεχιστεί και στις μικρότερες κατηγορίες, και κατέληξε λέγοντας:
«Ευχαριστούμε τα μέλη μας και ειδικά τους αρχηγούς των ομάδων που απέ-
δειξαν για μία ακόμη φορά και συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι όλοι μαζί μπο-
ρούμε και στηρίζουμε τους συναδέλφους μας που περνούν δύσκολες κατα-
στάσεις. Όλοι είμαστε μια οικογένεια».

Ο συμπατριώτης του Τζιλβάν, Πέ-
δρο Ντουάρτε παραλαμβάνει την
επιταγή από τον πρόεδρο του
ΠΑΣΠ Σπύρο Νεοφυτίδη.

4 Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος
Ποδοσφαιριστών
διοργάνωσε έρανο για
στήριξη του Γκιλβάν

4 Νεοφυτίδης: «Όλοι
είμαστε μια οικογένεια»
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ΕΡΕΥΝΑ  ΚΥΠΡΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

Η ξενομανία αφάνισε τους Κύπριους παίκτες,
κι αυτό διαπιστώνεται κάθε εβδομάδα από τον
αριθμό που αγωνίζονται στις ομάδες τους. Και
όχι μόνο...
Διαβάζοντας την έρευνα που είχε πρόσφατα ο
συνάδελφος στην «Goal news», Μιχάλης Γα-
βριηλίδης, για τον αριθμό των Κυπρίων παικτών
που σκόραραν μέχρι στιγμής, απορείς για το
πού βαδίζουμε. Όπως αναφέρει χαρακτηριστι-
κά, «στη λήξη της 11η αγωνιστικής ο απολογι-
σμός είναι απλός: α) Με το ζόρι έχουμε φτάσει
διψήφιο αριθμό (10) Κύπριων ποδοσφαιριστών
που έχουν σκοράρει στις έντεκα πρώτες αγω-
νιστικές, ενώ στην περσινή σεζόν (που ήταν ήδη
από τις χειρότερες όλων των εποχών) είχαν σκο-
ράρει 22 Κύπριοι, β) Οι δέκα αυτοί ήρωες έχουν
πετύχει μόλις 20 τέρματα σε έντεκα αγωνιστικές
που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ όλων των επο-
χών».
Για να καταλάβουμε την τραγική κατάσταση
που βρισκόμαστε, οι Κύπριοι σκόρερ έχουν μει-
ωθεί κατά 94.3% σε σχέση με τη σεζόν 2003-
04. «Πριν εννιά χρόνια, 57 Κύπριοι είχαν πανη-
γυρίσει ένα τουλάχιστον γκολ μετά την 11η αγω-
νιστική και σήμερα έχουν μειωθεί σε δέκα. Όσο
για τον συνολικό αριθμό των κυπριακών τερ-
μάτων, από τα 114 της σεζόν 2003-04 έχουμε
πέσει στα 20 φέτος», σημειώνει επίσης στην
έρευνά του.
Αυτά όλα και ενώ οι ιθύνοντες της Ομοσπον-
δίας μας έχουν έγνοια να σώσουν την Εθνική
με τις κυπροποιήσεις και όχι να πάρουν εκεί-
νες τις αποφάσεις, ούτως ώστε να υποχρεού-
νται οι ομάδες να προωθήσουν γηγενείς παί-
κτες και να μην εξαφανιστούν τελείως. Δεν φτά-
σαμε απλώς στον πάτο. Πήγαμε προ πολλού
παρακάτω, και ακόμη να το αντιληφθούμε...

Ο Γιώργος Κολοκούδιας (δεξιά) είναι
από τους λίγους Κύπριους παίκτες που
σκόραραν στη φετινή χρονιά.

ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

The photograph of
Constantinos Charalambides
and Ivan Trickovski graces
the cover of this edition of
the official magazine
published by the Pancyprian
Footballers Union (PASP).
The two APOEL players were
named top footballers of the
season by PASP.

In this edition read about:
4 The president of PASP, Spyros Neo-
fytides, in his editorial speaks about what
2012 will bring for the footballing com-
munity in Cyprus.

6-7 Omonoia’s Noel Kaseke’s screamer
from outside the box against AEK for
matchday 7 of the championship gath-
ered 59% of the votes for the goal of the
week award.

10-11 PASP stand on foreign players be-
coming members of the Cypriot National
Team is that this won’t help the local foot-
ball.

12 A delegation of PASP visited the pri-
mary school of Pyla and discussed with
the children about kicking violence out of
the game.

13 The Cypriot Armed Forces National
Team, which fielded police officers-mem-
bers of PASP, took second place in the
Balkan Cup that was staged in Turkey. All
details on the Unions involvement on the
matter.

14-15 PASP’s leadership met with high
ranking officials of the Cyprus Football As-
sociation (CFA) with Cypriot footballers the
main subject of discussion. In an impor-
tant development, CFA assured PASP that
starting next year the championship won’t

commence if the players aren’t covered by
insurance.

16 All the details on the Christmas spe-
cial luxury agenda that PASP is giving
away to its members.

18-19 PASP supported the academy tour-
nament that took place at Akrotiti and was

organized by the British Bases Police. Ales
Chvalovsky, Giorgos Merkis, Sofronis Av-
gousti of Apollon and Dosa Junior of AEL
participated.

21 PASP was present at the European
Union’s Conference on Sports Agents. The
Union’s delegation spoke with Androulla
Vassiliou, European Commissioner for Edu-

AN ENGLISH INSIGHT  IN CYPRIOT FOOTBALL



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  45Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο... 
22466508  l www.pasp.org.cy 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

cation, Culture, Multilingualism and Youth,
about CFA’s intention to implement an age
limit in the lower divisions.

22-23 A 2012 calendar will go on sale by
PASP for the purpose of supporting the
Adult Congenital Heart Defects Associa-
tion Cyprus (ACHDAC).

26-27 An important meeting took place

between PASP and the captains of the first
division teams, national team members
and the Paphos region club’s captains. The
latter are facing many financial problems
which PASP is now fully aware of.

28-29 A piece on Pieros Sotiriou, the Cypri-
ot international with the U19 and U21
squads. The young striker of Olympiakos
Nicosia has had a great season so far.

30 The 39 year old Marios
Christodoulou of AEZ and the 36 year old
Philippos Philippou of AEK Kouklia are
central figures of their teams great run,
proving that an age limit in the lower divi-
sion would be a grave mistake.

31 Two Cypriot goalkeepers are having
a fantastic season so far, after enjoying
alot of trust by their managers. A piece on
Evagoras Hadjifrangiskou of Nea Salamina
and Christos Mastrou of Anagennisi.

33 The future of the Cypriot National
Team is in danger, a matter that has be-
come even clearer when taking in consid-
eration the minimum minutes the U21 in-
ternationals receive on the pitch.

34 A feature on the voting procedure
of the FIFA Ballon d'Or award.

35 Following the recent General As-
sembly of FIFpro, three new members
have joined, Serbia, Morocco and Costa Ri-
ca.

36-37 PASP stages annually the Sympo-
sium Against Doping. All details on the
matter.

39 APOEL has been impressive in the
UEFA Champions League, becoming the
first Cypriot team ever to qualify for the
last 16. Read the insight of the magazine
about the magnificent run in the presti-
gious European competition.

42 Former Doxa Katokopia player,
Gilvan, has received financial supporting
by PASP, after being diagnosed with can-
cer.

43 The Cypriot First Division is highly
competitive, but without a lot of Cypriot
players on the pitch. All info on the prob-
lem.

AN ENGLISH INSIGHT  IN CYPRIOT FOOTBALL
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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!




