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l ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ / ΠΑΣΠ - ΠΟΛΙΤΗΣ
Γκολάρες από την Ανόρθωση!

ΣΕΛ. 6-7
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΣΤΡΟ
"Stop workplace bullying"

ΣΕΛ. 10-11
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ένας στόχος μας παίρνει σάρκα και οστά!

ΣΕΛ. 12-13
l ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / ALL STAR GAME
Τι έγινε με την ποδοσφαιρική γιορτή;

ΣΕΛ.  14-15
l ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΑ
Αυτός ο αγώνας δεν τελειώνει ποτέ

ΣΕΛ. 16
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παραμένει φιλό-ξενο και γερασμένο...

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

ΣΕΛ. 20
l FIFPro / Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
Οι κορυφαίοι του πλανήτη!

ΣΕΛ. 21
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΜΝΗΜΟΝΙΟ FIFPro &
UEFA
Γράφτηκε μια χρυσή σελίδα!

ΣΕΛ. 22-23
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ Β΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Δεν κάνουμε διακρίσεις!

ΣΕΛ. 26-27
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΣΥΣΚΕΨΗ ΚΟΑ
«Ο δρόμος προς το  μέλλον»

ΣΕΛ. 28-29
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / EΠΙΤΥΧΙΕΣ ΑΠΟΕΛ
ΚΑΙ ΑΕΛ
Η «Βασίλισσα» επέστρεψε!
Ο «Μπίδης» τον οδηγεί...

ΣΕΛ. 30-31
l ΕΠΑΘΛΟ CARLSBERG 
Γκολ ανθρωπιάς!

ΣΕΛ. 32-33
l ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / BEACH SOCCER
2012
Αστέρια στην άμμο!

ΣΕΛ. 34-35
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Ο Τσεχ κι ο Μουρίνιο έσωσαν τον Μουάμπα

ΣΕΛ. 36
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / 25α ΓΕΝΕΘΛΙΑ
ΠΑΣΠ: 25 χρόνια ιστορίας!

ΣΕΛ. 37
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΑΣΠ
Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

ΣΕΛ. 39
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / BLACK BOOK
Το άκρον άωτον της αφερεγγυότητας!

ΣΕΛ. 42
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
Δεν έχουν υπόθεση!

ΣΕΛ. 43
l ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
An english insight in cypriot football

ΣΕΛ. 44-45

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί φίλοι, 

Mε τιμή

Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.

Σπύρος Νεοφυτίδης, Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Π.

Φέτος ο ΠΑ.Σ.Π. έχει συμπληρώσει 25 χρόνια ζωής στο χώρο του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Από το 1987 όταν
οι τότε μεγάλοι διεθνής ποδοσφαιριστές της Κύπρου  όπως οι Γιαγκουδάκης, Ιωάννου, Τσίγκης, Πέτσας, Σε-
ραφήμ, Πάμπης και πολλοί άλλοι πήραν την απόφαση να δημιουργήσουν τον ΠΑ.Σ.Π για να μπορέσουν με
αυτό τον τρόπο να ακουστεί η δική τους φωνή και να υπερασπιστούν τα δικαιώματα τους ως ποδοσφαιριστές.
Με την συμπαράσταση των συμποδοσφαιριστών τους προχώρησαν στον καταρτισμό του πρώτου Δ.Σ με Πρό-
εδρο τον Γιαννάκη Γιαγκουδάκη, Αντιπρόεδρο τον Φλώρο Νικολάου, Γενικό Γραμματέα τον Γ. Λεμέσιο, Ταμία
τον Κ. Πέτσα και μέλη τους Γ. Ιωάννου, Μ. Τσίγκη, Χ.Κωνσταντίνου, Θ. Κονιώτη όπου με την στήριξη τότε της
ΚΟΠ και του ΚΟΑ άρχισαν διαπραγματεύσεις για να εξασφαλίσουν τα ελάχιστα τότε δικαιώματα του ημιεπαγ-
γελματία Κύπριου ποδοσφαιριστή.
Ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια και οι άλλοι πρόεδροι του ΠΑ.Σ.Π όπου αγωνίστηκαν και αυτοί μαζί με τα
Δ.Σ τους για τα δικαιώματα του Κύπριου ποδοσφαιριστή. Αυτοί ήταν οι Πάμπος Πίττας 1991-1993, Γ. Κωνστα-
ντίνου 1993-1995, Πάμπης Ανδρέου 1995-2002 και Κώστας Μαλέκος 2002-2007.
Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ημερομηνίες σταθμούς για την σύντομη ιστορία του ΠΑ.Σ.Π την 28 Μαρτίου 1995
όπου ο ΠΑ.Σ.Π εγγράφηκε επίσημα σαν Σωματείο
l την 20η Σεπτεμβρίου 2005 όπου ανακοινώθηκε επίσημα η ένταξη του ΠΑ.Σ.Π στην οικογένεια της FIFPro (Πα-
γκόσμια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών)

l την 1η Ιουλίου 2008 όπου ο ΠΑΣΠ συμμετέχει στην έναρξη του κοινωνικού δια-
λόγου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την UEFA και FIFPro 
l την 9η Απριλίου 2009 όπου ο ΠΑ.Σ.Π διοργανώνει για πρώτη φορά στην ιστορία
του το Πανευρωπαϊκό Κογκρέσο της FIFPro στην Λεμεσό και τέλος 
l την 19η Απριλίου 2012 όπου ο ΠΑ.Σ.Π είναι παρόν στις Βρυξέλλες και στην υπο-
γραφή του Μνημονίου Συνεργασίας για το ενιαίο συμβόλαιο ανάμεσα στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, την UEFA και FIFPro.
Ο ΠΑ.Σ.Π έχει στηρίξει και στηρίζει τα μέλη του ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές και
θεωρούμε ότι διαδραματίζει και έχει ένα πολύ σοβαρό ρόλο στην ιστορία του Κυ-
πριακού ποδοσφαίρου και του Κύπριου ποδοσφαιριστή.
Στα πλαίσια των εορτασμών για τα 25 χρόνια ο ΠΑ.Σ.Π θα πραγματοποιήσει στην
διάρκεια της χρονιάς αρκετές εκδηλώσεις τόσο για τον φίλαθλο κόσμο αλλά και για
τα μέλη του. Έχει ήδη αναρτηθεί το εορταστικό λογότυπο στην ιστοσελίδα του συν-
δέσμου, όπου και θα παραμείνει για ένα χρόνο σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστη-
ριότητες του συνδέσμου.

Θα δοθούν συλλεκτικά δώρα τόσο στα μέλη όσο και στους συνεργάτες του ΠΑ.Σ.Π και θα πραγματοποιηθεί ένα
εορταστικό δείπνο για να τιμηθούν άνθρωποι που πρόσφεραν με τον δικό τους τρόπο στον Σύνδεσμο.
Για το φίλαθλο κοινό ο ΠΑ.Σ.Π θα πραγματοποιήσει μια μοναδική έκθεση με κάποιες ιστορικές φανέλες όπου
έγραψαν την δική τους ιστορία στο χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο ΠΑ.Σ.Π εξασφάλισε τις μοναδικές
στον κόσμο φανέλες του ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ  και ΠΕΛΕ με τις υπογραφές τους καθώς και δείγμα του τροπαίου των
παγκόσμιων πρωταθλημάτων που κέρδισαν και για πρώτη φορά θα έρθουν στην Κύπρο για να εκτεθούν στο
φίλαθλο κοινό. Στην έκθεση που θα γίνει στα MALL της Λευκωσίας και Λεμεσού από τα μέσα Ιουνίου μέχρι και
το τέλος Ιουνίου θα υπάρχουν και άλλες ιστορικές φανέλες και Κυπριακών ομάδων που είμαστε σίγουροι ότι
θα κάνουν μεγάλη αίσθηση στο φίλαθλο κόσμο και που αξίζει να περάσει να τις θαυμάσει.
Στο αγωνιστικό κομμάτι της φετινής ποδοσφαιρικής χρονιά η πορεία του ΑΠΟΕΛ στο πρωταθλητριών ήταν
ονειρική και πέρασε κάθε προσδοκία και όνειρο όλου του φίλαθλου κόσμου. Η  ΑΕΚ έκανε την έκπληξη και
έγινε η πρώτη ομάδα που πέρασε στους ομίλους του Europa, η ΑΕΛ μετά από 44 ολόκληρα χρόνια πήρε το
πρωτάθλημα στην Λεμεσό και η Ομόνοια πήρε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Κύπελλο. Θέλουμε να τους
συγχαρούμε όλους θερμά και να ευχηθούμε την νέα χρονιά να έχουμε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.
Το αρνητικό μέρος της χρονιάς δυστυχώς είναι τα οικονομικά των σωματείων που φέτος  περνούν ίσως την χει-
ρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν μάθει
από τα λάθη του παρελθόντος και τα επαναλαμβάνουν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους και να την πληρώνουν στο τέλος οι ποδοσφαιριστές αφού αυτοί είναι που μένουν απλή-
ρωτοι για 5 και 6 μήνες.
Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφέρω στα μέλη ότι στις 19 Απριλίου καταφέραμε την ιστορική υπογραφή του
μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την UEFA και την FIFPro όπου θεωρούμε σε συνδυασμό
με τα μέτρα που θα παρθούν με τις συμφωνίες του ΠΑ.Σ.Π και της ΚΟΠ θα βοηθήσουν πολύ την ανάπτυξη και
προστασία του κυπριακού ποδοσφαίρου αλλά ιδιαίτερα του κύπριου ποδοσφαιριστή.
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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%

12η      Ρέζεκ (Ανόρθωση) 38%

13η      Σολωμού (ΑΠΟΕΛ) 34%

14η      Λαμπάν (Ανόρθωση) 42%

15η      Οκκάς (Ανόρθωση) 45%

16η      Μακρίδης 53%

17η      Ρονκάτο (Ανόρθωση) 57%

18η      Νούνιεθ (Απόλλωνας) 34%

19η      Μέρσιο (Ολυμπιακός) 40%

20η      Μρντάκοβιτς (Απόλλωνας) 40%

21η      Ζαϊρί (Ανόρθωση) 55%

22η      Αγκουιάρ (Ομόνοια) 38%

23η      Μέρσιο (Ολυμπιακός) 35%

24η      Κυπριανού (ΑΕΚ) 40%

25η      Άλβες (Ομόνοια) 39%

26η      Σκοπελίτης (ΑΕΚ) 40%

27η      Χριστοφή (Ομόνοια) 46%

28η      Λαμπόρδε (Ανόρθωση) 73%

29η      Ρονκάτο Ανόρθωση) 37%

30ή      Μπεν Νταγιάν (Ομόνοια) 49%

31η      Ντουάρτε (Ολυμπιακός) 47%

Ο Λαμπόρδε συγκέντρω-
σε 281 (από τις 385 συνο-
λικά) ψήφους, για το γκολ
του σε βάρος του ΑΠΟΕΛ
στο παιχνίδι της 28ης
αγωνιστικής.
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ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ    ΠΑΣΠ - ΠΟΛΙΤΗΣ

Γκολάρες από 
την Ανόρθωση!
Από την 11η αγωνιστική μέχρι και το τέλος του πρωτα-
θλήματος, η Ανόρθωση κυριάρχησε στο θεσμό του καλύ-
τερου τέρματος της αγωνιστικής. Σε επτά περιπτώσεις το κα-
λύτερο τέρμα σημείωσαν ποδοσφαιριστές της «Κυρίας»,
με τον Ρονκάτο να διακρίνεται δυο φορές και τον Λαμπόρδε
να παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων (73%) από κά-
θε άλλον ποδοσφαιριστή! Ο τελευταίος, μάζεψε 281 από
τις 385 ψήφους!
Σημειώνεται πως οι αναγνώστες της ιστοσελίδας του ΠΑ.Σ.Π.
(www.pasp.org.cy) και του Politis-Sports (www.politis-
sports.com) είναι προνομιούχοι, αφού για τρίτη συνεχόμε-
νη σεζόν τους δίνεται η δυνατότητα να αναδεικνύουν με
τη ψήφο τους το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής, μέσα από
τις προτάσεις του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ποδοσφαιρι-
στών.
Το σύστημα της ιστοσελίδας είναι τέτοιο, που δίνει τη δυ-
νατότητα μόνο μίας ψήφου από κάθε ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή (ip address).
Με άλλα λόγια, κάθε χρήστης δεν θα μπορεί να ψηφίσει
παρά μόνο μία φορά από τον υπολογιστή του (unique
users). Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η εγκυρότητα της
ψηφοφορίας και των αποτελεσμάτων.





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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Η περίπτωση του Μαυροβούνιου Νίκολα Νί-
κεζιτς είχε ταρακουνήσει τον κόσμο του πο-
δοσφαίρου το 2011...
«Φουσκωτοί» που φέρονταν να είχαν σχέσεις
με τη ρώσικη μαφία, τον υποχρέωσαν διά της
βίας να υπογράψει τη λύση της συνεργασίας
του με την Κούμπαν Κράσνονταρ. Βλέπετε, οι
άνθρωποι του συγκεκριμένου συλλόγου ήθε-
λαν να «απεμπλακούν» από το δαπανηρό γι΄
αυτούς συμβόλαιο που είχαν με τον Νίκεζτις...
Δυστυχώς, πλέον, τέτοιες σκηνές... απείρου
κάλλους έχουμε και στο κυπριακό ποδό-
σφαιρο.
Στις 24 του περασμένου Φεβρουαρίου σημει-

ώθηκε ένα πρωτοφανές για τα κυπριακά δε-
δομένα περιστατικό, με θύμα τον πρώην πο-
δοσφαιριστή του Ολυμπιακού Σέζαρ Κάστρο.
Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από τον παί-
κτη στην αστυνομία, ενώ ο 28χρονος αμυντικός
χαφ από τη Βενεζουέλα βρισκόταν στο σπίτι
του, τον επισκέφθηκαν δύο άτομα και όχι μό-
νο του επιτέθηκαν, αλλά με την απειλή περι-
στρόφου τον εκβίασαν να υπογράψει δύο χαρ-
τιά, κάτι το οποίο στο τέλος έκανε. Ο παίκτης,
είχε προσφύγει στη ΦΙΦΑ και διέκοψε μονο-
μερώς το συμβόλαιό του με τους μαυροπρά-
σινους, καθώς ήταν πέραν των τριών μηνών
απλήρωτος. 

ΜΠΡΑΒΟΙ ΑΠΕΙΛΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΕΖΑΡ ΚΑΣΤΡΟ     ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΑΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΔΥΟ ΕΓΓΡΑΦΑ...

"Stop workplace bullying""Stop workplace bullying""Stop workplace bullying""Stop workplace bullying""Stop workplace bullying""Stop workplace bullying""Stop workplace bullying"
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Στείλαμε τα
μηνύματά μας
Ο ΠΑΣΠ από την πρώτη στιγμή που έγι-
νε γνωστό το περιστατικό στάθηκε στο
πλευρό του παίκτη. Όχι μόνο ο σύνδε-
σμος τον συμβούλεψε για όλα τα βή-
ματα που έπρεπε να κάνει μετά την επί-
θεση που δέχθηκε, αλλά ήταν συνεχώς
στο πλευρό του.
Ως συνδικαλιστικό σώμα των ποδο-
σφαιριστών, ωστόσο, δεν μπορούσαμε
να μείνουμε ως εκεί. Πήραμε και μέτρα
με στόχο να μην επαναληφθούν τέτοια
φαινόμενα. Για την ακρίβεια, διαμαρ-
τυρηθήκαμε έντονα για το περιστατικό.
Πώς; Το Σαββατοκύριακο 3-4/3 προ-
βήκαμε σε μια πρωτοποριακή κίνηση
προκειμένου να κακίσουμε τα όσα έγι-
ναν σε βάρος του πρώην ποδοσφαιρι-
στή του Ολυμπιακού Λευκωσίας, αλλά
και να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν θα
είμαστε ανεκτικοί σε περίπτωση που
σημειωθούν παρόμοια περιστατικά.
Ο σύνδεσμος αγόρασε 150 μπάλες, που
διαμοιράστηκαν στους ποδοσφαιρι-
στές των ομάδων α΄ κατηγορίας που
αγωνίστηκαν το συγκεκριμένο Σαβ-
βατοκύριακο. Πάνω σ' αυτές τις μπά-
λες τοποθετήθηκαν δυο συνθήματα με
αυτοκόλλητο: "Zero tolerance" (μηδε-
νική ανοχή) και "Stop workplace
bullying" (σταματάτε να απειλείτε
στους χώρους εργασίας).
Σύμφωνα με το πλάνο... διαμαρτυρίας
που τηρήθηκε, οι παίκτες εισήλθαν
στον αγωνιστικό χώρο μ' αυτές τις μπά-
λες και λίγο πριν τη σέντρα τις έδωσαν
στους οπαδούς.

ΜΠΡΑΒΟΙ ΑΠΕΙΛΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΕΖΑΡ ΚΑΣΤΡΟ     ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΑΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΔΥΟ ΕΓΓΡΑΦΑ...

"Stop workplace bullying""Stop workplace bullying""Stop workplace bullying""Stop workplace bullying""Stop workplace bullying""Stop workplace bullying""Stop workplace bullying"



ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  12 Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο... 
22466508 l www.pasp.org.cy 

Ένας από τους μεγάλους
στόχους που έθεσε ο
ΠΑΣΠ, η δημιουργία «Εθνι-
κού Σχεδίου Ανάπτυξης
Ποδοσφαίρου», υλοποιεί-
ται, αφού μετά και τις εξε-
λίξεις που σημειώθηκαν
τον περασμένο Ιανουάριο,
μπορούμε να πούμε πως
το μεγαλεπήβολο αυτό
πλάνο άρχισε να παίρνει
σάρκα και οστά...

Την Πέμπτη 26/01 ολοκλήρωσαν τις επαφές τους με την ΚΟΠ, τον ΚΟΑ, το
Υπουργείο Παιδείας, τα σωματεία, τους ομοσπονδιακούς τεχνικούς, τον
ΠΑΣΠ και τις ιδιωτικές ακαδημίες ποδοσφαίρου, οι απεσταλμένοι της
ΟΥΕΦΑ Χάουαρντ Γουίλκινσον και Ρόμπιν Ράσελ.
Τα πρώτα συμπεράσματά τους τα παρέθεσαν σε συνέντευξη Τύπου και

θα επανέλθουν με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα βασίζεται σε 4 πυ-
λώνες: (1) όσο το δυνατό γρηγορότερο προσδιορισμό του ταλέντου, (2)
προσδιορισμό του σωστού παιδαγωγού-προπονητή. (3) ποιοτική προπό-
νηση και (4) παροχή ευκαιριών να αγωνίζονται τα ταλέντα σε υψηλό επί-
πεδο.
Οι απεσταλμένοι της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ξεκαθάρισαν ότι για να

πετύχει το σχέδιο θα πρέπει να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος (6-8 χρόνια)
και να υπάρξει καλή διάθεση απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, που
θα πρέπει να παραμερίσουν τα σωματειακά τους συμφέροντα και να αντι-
μετωπίσουν τους νεαρούς Κύπριους ποδοσφαιριστές ως δικά τους παιδιά.
«Η ζωή ενός έθνους στηρίζεται στα νεαρά παιδιά και το ποδόσφαιρο έχει
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτό», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο εκ των απεσταλμένων της ΟΥΕΦΑ Χάουαρντ Γουίλκινσον, ο οποί-
ος πρόσθεσε: «Όλοι έχουν ευθύνη για τα παιδιά. Τα σωματεία, οι προπονητές
και η ομοσπονδία. Αυτήν τη στιγμή ο νεαρός Κύπριος ποδοσφαιριστής
χρειάζεται τη στήριξή σας, αλλιώς δεν έχει μέλλον. Αν έχετε παιδιά και θέ-

Ένας στόχος μας 
παίρνει σάρκα και οστά!
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Ο ρόλος
του ΠΑΣΠ
Όσον αφορά το ρόλο που διαδραμάτισε ο
ΠΑΣΠ στην προσπάθεια για καταρτισμό του
σχεδίου, το σχετικό δελτίο Τύπου που κοινο-
ποιήσαμε στις 25 του περασμένου Ιανουαρίου,
είναι αρκούντως διαφωτιστικό:

«Μέσα σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 25/1 στις 12 το μεσημέρι στα γρα-
φεία της ΚΟΠ, συνάντηση ανάμεσα σε αντι-
προσωπεία της ΚΟΠ και του ΠΑ.Σ.Π. για να
ανταλλαγούν απόψεις για το πρόγραμμα ανά-
πτυξης του Κυπριακού Ποδοσφαίρου.
Από μέρους του ΠΑ.Σ.Π. παρόντες ήταν ο πρόε-
δρος του Συνδέσμου κ. Σπύρος Νεοφυτίδης και
οι εκπρόσωποι της Τεχνικής Επιτροπής κύριοι
Τάσος Μακρής και Γιαννάκης Γιαγκουδάκης, οι
οποίοι συνομίλησαν με τους υπεύθυνους της
UEFA κύριους Robin M. Russell και Howard
Wilkinson.
Ανταλλάχτηκαν πολύ χρήσιμες πληροφορίες και
από τις δύο πλευρές. Από την μεριά του ο ΠΑ.Σ.Π.
ενημέρωσε τους υπεύθυνους για τα προβλήμα-
τα που υπάρχουν στις ακαδημίες και στην ανά-
πτυξη του Κύπριο Ποδοσφαιριστή και κατέθε-
σε τις δικές του ιδέες και απόψεις για τον σχε-
διασμό του προγράμματος. Από την μεριά των
υπευθύνων, έγιναν αρκετές ερωτήσεις για πολ-
λά θέματα που αφορούν τους νεαρούς Κύπρι-
ους ποδοσφαιριστές, αλλά και τη λειτουργία των
ομάδων και γενικότερα του Κυπριακού ποδο-
σφαίρου σήμερα.
Ο ΠΑ.Σ.Π. ελπίζει ότι μετά την συνάντηση αρχί-
ζει μία ιστορική προσπάθεια για την ανόρθωση
του Κύπριου Ποδοσφαιριστή, αλλά και του Κυ-
πριακού ποδοσφαίρου. Όλοι έχουμε υποχρέω-
ση να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια για να
είναι επιτυχής.
Θα είμαστε σε άμεση επαφή με του υπευθύνους
του προγράμματος και θα παρακολουθούμε από
κοντά την εξέλιξη του που είναι ένας μεγάλος
στόχος του ΠΑ.Σ.Π., η υλοποίηση ενός Εθνικού
σχεδίου προστασίας και ανάπτυξης του Κύπρι-
ου Ποδοσφαιριστή».

λετε να γίνουν ποδοσφαιριστές, αν δεν επιδείξετε καλή θέληση και δεν δώσε-
τε ευκαιρίες στους νεαρούς ποδοσφαιριστές, καλύτερα να τους αγοράσετε
μια ρακέτα του τένις».
Επιπρόσθετα, οι απεσταλμένοι της ΟΥΕΦΑ επεσήμαναν την ανάγκη για ποιο-
τικές αλλαγές στη δομή του κυπριακού ποδοσφαίρου, ώστε να μπορεί να εφαρ-
μοστεί το σχέδιο που θα προτείνουν στο άμεσο μέλλον. «Δεν υπάρχουν έτοι-
μες λύσεις, ούτε σύντομοι δρόμοι», δήλωσαν οι Χάουαρντ Γουίλκινσον και Ρό-
μπιν Ράσελ, που εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις συναντήσεις που εί-
χαν, καθώς πήραν μια ξεκάθαρη εικόνα για το κυπριακό ποδόσφαιρο, ενώ
στάθηκαν ιδιαίτερα στην ανησυχία του ομοσπονδιακού τεχνικού Νίκου Νιό-
μπλια, περί έλλειψης πολλών επιλογών για τη στελέχωση της Εθνικής ομάδας.
Συγκρίνοντας την Κύπρο με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που ζήτησαν ανάλογη
βοήθεια από την ΟΥΕΦΑ, οι Χάουαρντ Γουίλκινσον και Ρόμπιν Ράσελ προχώ-
ρησαν σε μια σημαντική επισήμανση: «Οι συνθήκες στην Κύπρο είναι ευνοϊ-
κές για να πετύχει στο σχέδιο. Υπάρχουν πολύ καλές κλιματικές συνθήκες, οι
συγκοινωνίες είναι σύντομες και εύκολες, ενώ η εκπαίδευση βρίσκεται σε υψη-
λό επίπεδο».
Από πλευράς ΚΟΠ, ο β' Αναπληρωτής Πρόεδρος Ανδρέας Σάντης εξέφρασε
την πίστη ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του ποδοσφαίρου θα ασπαστούν τα
μηνύματα των καιρών και θα εισακούσουν τις εισηγήσεις των απεσταλμένων
της ΟΥΕΦΑ.
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Τι έγινε με την ποδοσφαιρική γιορτή;Τι έγινε με την ποδοσφαιρική γιορτή;Τι έγινε με την ποδοσφαιρική γιορτή;Τι έγινε με την ποδοσφαιρική γιορτή;Τι έγινε με την ποδοσφαιρική γιορτή;Τι έγινε με την ποδοσφαιρική γιορτή;
Η επίσημη τοποθέτηση
Η επίσημη τοποθέτηση του ΠΑΣΠ σε συνέντευξη Τύπου (05/04) για το θέμα του All Star Game, είχε ως ακολούθως:
«Είναι με μεγάλη μας απογοήτευση και λύπη που διαπιστώσαμε ότι φέτος η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν θα προχωρήσει στην
διοργάνωση του απόλυτα πετυχημένου θεσμού του ALL STAR GAME. Δυστυχώς για ακόμη μία φορά επιβεβαιωθήκαμε ότι η πολιτική της ΚΟΠ
είναι να μην επενδύσει στην προώθηση του αθλήματος του ποδοσφαίρου εάν δεν έχει άμεσο κέρδος.
Είναι κρίμα γιατί κάποιο λόγο της κόντρας που δημιούργησαν με τον χορηγό του πρωταθλήματος, κατάφεραν να καταστρέψουν την μοναδική
ίσως γιορτή του ποδοσφαίρου, την μοναδική γιορτή του ποδοσφαιριστή και των φιλάθλων και ούτε προβληματίστηκαν στο ελάχιστο για-
τί απλά δεν τους νοιάζει. Ποτέ δεν τους ενδιέφερε μία γιορτή που εάν δεν είχε χορηγό θα στοίχιζε κάποια έξοδα από το ταμείο τους.
Και καλύτερα να μην μας πουν τις δικαιολογίες για κούραση των ποδοσφαιριστών και ότι δεν έγινε τελικά η διοργάνωση λόγω της εκπλη-
κτικής πορείας του ΑΠΟΕΛ. Σε τέτοιες στιγμές οι ποδοσφαιριστές, απέδειξαν πολλές φορές, ότι δεν βλέπουν την κούραση.
Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι σκληρή και η αλήθεια ενοχλεί κάποιους. Κατάφεραν τους κόπους τεσσάρων χρόνων και μία προσπά-
θεια όπου ήταν απόλυτα πετυχημένη να την διαλύσουν για τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα. Ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να μαθαίνει
αλήθειες και είναι υποχρέωση όλων μας όπως και των Μ.Μ.Ε να ενημερώνουμε το κοινό και τον φίλαθλο κόσμο. Ας βγουν από την ΚΟΠ να
πουν στον φίλαθλο κόσμο γιατί δεν προχώρησαν στην διοργάνωση του ALL STAR GAME για το 2012».
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Δυστυχώς η μεγάλη γιορτή του ποδο-
σφαίρου, στην οποία είχε τεράστια
συμβολή ο ΠΑΣΠ, δεν έμελλε να γίνει
ποτέ...
Αναφερόμαστε, ασφαλώς, στο All Star
Game, που είχε πανηγυρικό χαρακτή-
ρα και πραγματοποιείτο κάθε χρόνο
περί τα μέσα Απριλίου.
Επρόκειτο για το μοναδικό ίσως πο-
δοσφαιρικό παιχνίδι στον τόπο που
έστελνε τα σωστά μηνύματα.
Οι ξένοι και οι Κύπριοι είχαν ευγενή
ανταγωνισμό μεταξύ τους, σε μια ανα-
μέτρηση με πολλές πλάκες και πολλά
παιδικά χαμόγελα. Βλέπετε, η ποδο-
σφαιρική αυτή γιορτή ήταν κομμένη
και ραμμένη στα μέτρα των παιδιών.
Με ξυλοπόδαρους, κλόουν, μασκότ
και ποδοσφαιριστές ακαδημιών...
Φέτος, ωστόσο, κάτι δεν πήγε καλά...
Άλλες χρονιές, γύρω στον Απρίλιο, η
χορηγός του παγκυπρίου πρωταθλή-
ματος εξέδιδε ανακοινωθέντα για το
όλο γεγονός. Αυτή την χρονιά, όμως,
είχαμε την απόλυτη σιγή!
Η ΚΟΠ δεν μας ενημέρωσε ποτέ γιατί
δεν είχαμε All Star Game.
Λογικά, η γιορτή του ποδοσφαίρου
ματαιώθηκε, λόγω των εξελίξεων που
είχαμε στη χορηγό εταιρεία του πρω-
ταθλήματος (Marfin και Laiki δεν πάνε
πακέτο πλέον), αλλά και του γεγονό-
τος ότι η ΚΟΠ και η χορηγός ήρθαν σε
ρήξη (σύμφωνα με τα όσα βγήκαν στη
δημοσιότητα). Αυτό, βέβαια, δεν απο-
τελεί δικαιολογία. Κατά την άποψή
μας, η Ομοσπονδία θα έπρεπε να πρά-
ξει τα δέοντα για να πραγματοποιηθεί
το All Star Game. Έπρεπε να συγκινη-
θεί μετά τις έγκαιρες κι αλλεπάλληλες
ενέργειές που κάναμε για να αποφευ-
χθεί η ματαίωση του γεγονότος...
Κρίμα, γιατί αυτή η γιορτή του ποδο-
σφαίρου είχε κάτι να προσφέρει. Και
θα είναι ακόμα πιο κρίμα αν εκλείψει η
μοναδική διοργάνωση που δεν εξυ-
πηρετούσε βρόμικα συμφέροντα. Ιδι-
αίτερα σε μια εποχή που η διαφθορά
στον ποδοσφαιρικό χώρο βρίσκεται
στα φόρτε της...

Τι έγινε με την ποδοσφαιρική γιορτή;Τι έγινε με την ποδοσφαιρική γιορτή;Τι έγινε με την ποδοσφαιρική γιορτή;Τι έγινε με την ποδοσφαιρική γιορτή;Τι έγινε με την ποδοσφαιρική γιορτή;Τι έγινε με την ποδοσφαιρική γιορτή;



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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ο αγώνας του Συνδέσμου μας για καταπο-
λέμηση των αρνητικών φαινομένων του
ποδοσφαίρου συνεχίστηκε και τον περα-
σμένο Μάρτιο.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας μας για ενη-
μέρωση των νέων, ώστε αυτοί να επιδει-
κνύουν ορθό αθλητικό πνεύμα, την Πέμπτη
8 Μαρτίου, διοργανώσαμε με πλήρη επι-
τυχία, εκδήλωση στο Χριστάκειο Δημοτι-
κό Σχολείο Λεμεσού με θέμα τη Βία.
Από την ηγεσία του ΠΑ.Σ.Π. παρευρέθηκαν
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Σπύρος Νε-
οφυτίδης, καθώς και τα μέλη μας Μάριος
Νικολάου (ΑΕΛ), Κώστας Μάρκου (Άρης)
και Στέλιος Δημητρίου (Ερμής), οι οποίοι
μίλησαν στους μαθητές για θέματα Βίας,
καθώς και για τη ζωή των ποδοσφαιριστών.
Μετά την παρουσίαση των ποδοσφαιρι-
στών, ο ΠΑ.Σ.Π. πρόβαλε οπτικό υλικό από
την παγκόσμια εκστρατεία της FIFPro (Πα-
γκόσμια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πο-
δοσφαιριστών) με θέμα «AGAINST
RACISM».  Ακολούθησε ενημέρωση προς
τα παιδιά με θέμα «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ» εντός και
εκτός γηπέδων και προβολή σχετικού οπτι-
κού υλικού με τη συμμετοχή ποδοσφαιρι-
στών, που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτό
το σκοπό, με τίτλο «ΔΕΙΞΤΕ ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ ΣΤΗ ΒΙΑ».
Στόχος μας είναι να συμμετέχουμε σε όσες
πιο πολλές τέτοιες εκδηλώσεις γίνεται,
ώστε να ενημερώσουμε όσα πιο πολλά παι-
διά μπορούμε για την βία, τις αναβολικές
ουσίες και τον ρατσισμό.
Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη μας για τη
συμμετοχή τους στην εκδήλωση αυτή και
την εξαιρετική παρουσία που είχαν.
Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον
Διευθυντή, τους Δασκάλους και τα παιδιά
του Χριστάκιου Δημοτικού Λεμεσού για
την φιλοξενία και την υποδοχή τους.

Αυτός ο αγώνας
δεν τελειώνει ποτέ



«Κυπριακό ποδόσφαιρο 1900-1960» τιτλοφορείται το βιβλίο που εξέ-
δωσε πρόσφατα ο δημοσιογράφος-αθλητικός συντάκτης Γιώργος Με-
λετίου. Πρόκειται για μια πολυτελή και προσεγμένη έκδοση περίπου 300
σελίδων, αποτέλεσμα πενταετούς επίπονης και κοπιώδους έρευνας του

συγγραφέα, που επιχειρεί μια ιστορική αναδρομή στην
πορεία του κυπριακού ποδοσφαίρου από την εμφάνισή
του στο νησί, αρχές του 20ού αιώνα, έως την Ανεξαρ-
τησία της Κύπρου το 1960. Καταγράφει  τούτη την
«άγνωστη» και «ξεχασμένη» σε πολλούς εποχή του
κυπριακού ποδοσφαίρου παρουσιάζοντας τα κυριότε-
ρα γεγονότα και στιγμές, που σημάδεψαν τη συγκε-
κριμένη, ιδιάζουσα, 60χρονη διαδρομή του (1900-
1960). Τα πρώτα θεμέλια του κυπριακού ποδοσφαί-
ρου τέθηκαν, υπό τραγικά δύσκολες και αντίξοες
συνθήκες, μέσα σ’ ένα περιβάλλον τραχύ και ανή-
συχο. Ένα πολυτάραχο εθνικοκοινωνικοπολιτικά πε-
ριβάλλον μ ε το νησί να τελεί υπό βρετανική κυ-
ριαρχία.

Το βιβλίο μεταφέρει την εικόνα μεγάλων ομάδων
και σημ αντικών προσώπων μ ιας ιδιαίτερης και
άκρως ενδιαφέρουσας –από πολλές απόψεις- πε-
ριόδου, μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, μέ-
ρος του οποίου για πρώτη φορά δημοσιεύεται. Με
οδηγό και αδιάψευστο μάρτυρα του παρελθόντος
το φωτογραφικό φακό (δημοσιεύονται 400 και
πλέον φωτογραφίες) ο αναγνώστης θα κάνει ένα
νοσταλγικό ταξίδι στο χρόνο και θα συναντήσει
το ιστορικό παρελθόν του κυπριακού ποδοσφαί-
ρου. Θα μεταφερθεί στην Κύπρο του χθες και
του προχθές, σε μια Κύπρο αλλοτινή. Θα γνωρί-
σει το «αλλιώτικο», το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
των περασμένων δεκαετιών και θα σχηματίσει
σαφή εικόνα της συγκεκριμένης εποχής. 

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ξετυλίγεται
η «άγνωστη», στους νεότερους ιδιαίτερα,
ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου. Παρου-
σιάζονται δεκάδες ομάδες που άφησαν επο-

χή, προπονητές με ανεκτίμητο έργο, ποδοσφαιριστές που θαυμάστη-
καν και άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στο κυπριακό ποδοσφαιρικό
γίγνεσθαι, παράγοντες με τεράστια προσφορά. Όλοι οι πρωτεργάτες του
κυπριακού ποδοσφαίρου, που με θυσίες και κόπους έθεσαν τα πρώτα θε-
μέλιά του.

Στόχος και επιδίωξη της συγκεκριμένης έκδοσης, που δεν πρέπει να λεί-
πει από τη βιβλιοθήκη κάθε ποδοσφαιρόφιλου, είναι να αναδείξει αυτό
το σημαντικό κομμάτι του κυπριακού ποδοσφαίρου, που δυστυχώς βρί-
σκεται παραμελημένο και αφημένο στη γωνιά της ιστορίας και να συμ-
βάλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.  

Το βιβλίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία, σε επιλεγμένα κεντρικά περίπτε-
ρα και από τον ίδιο τον συγγραφέα Γιώργο Μελετίου (τηλ. Επικοινωνίας
99 686454) στην τιμή των 30 Ευρώ.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 
1900- 1960
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ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΗΛΙΚΙΑΣ (28,23) 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ (70,3%), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤOY CIES 

Παραμένει φιλό-ξενο και γερασμένο...Παραμένει φιλό-ξενο και γερασμένο...Παραμένει φιλό-ξενο και γερασμένο...Παραμένει φιλό-ξενο και γερασμένο...Παραμένει φιλό-ξενο και γερασμένο...
4 Στον πίνακα με τις πιο
"γερασμένες"
ποδοσφαιρικά χώρες, η
Κύπρος ακολουθείται από
τις Ιταλία, Ελλάδα και
Αγγλία

4 Η πρώτη εξάδα με τους
συλλόγους που έχουν τους
μεγαλύτερους σε ηλικία
παίκτες, αποτελείται (κατά
σειρά) από τη Μίλαν (30),
τον ΑΠΟΕΛ και τη Λάτσιο
(29.7), την Κέρκυρα
(29,53), τον ΟΦΗ (29,41)
και τον Εθνικό Άχνας
(29.23)

4 Η FC Dublin είναι (20,94)
είναι η... νεαρότερη ομάδα
της "Γηραιάς Ηπείρου"

4 Το 70,3% των
ποδοσφαιριστών μας είναι
ξένοι, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό στη Σλοβενία
είναι 30,8%

Το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών
Ερευνών (CIES),  ήρθε να μας
υπενθυμίσει πόσο νοσεί η ποδο-
σφαιρική φιλοσοφία μας σ' αυ-
τό τον τόπο, κι ότι στον βασιλιά
των σπορ της Κύπρου δεν υπάρ-
χει χώρος για νεαρούς γηγενείς
ποδοσφαιριστές...
Για να σας μπάσουμε λίγο στο θέ-
μα, ο συγκεκριμένος οργανισμός
κάνει εκπληκτικές δημογραφι-
κές και στατιστικές αναλύσεις
κάθε χρόνο και δεν είναι λίγοι οι
αθλητικοί φορείς που πληρώ-
νουν για να πληροφορηθούν τα
αποτελέσματα των ερευνών του.
Πάμε, λοιπόν, χωρίς περαιτέρω
χρονοτριβή, να δούμε κάποια εν-
διαφέροντα στοιχεία για τη χρο-
νιά που αποχαιρετήσαμε.

28,23 μ.ο. ηλικίας!

Το ποδόσφαιρο της Κύπρου παραμένει
το πιο "γερασμένο" της Ευρώπης. Ο μέ-
σος όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών
μας είναι 28,23! Στον πίνακα των... γη-
ρατειών, ακολουθούν η Ιταλία (27,54),
η Ελλάδα (27.44) και η Αγγλία (26.75).
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΗΛΙΚΙΑΣ (28,23) 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ (70,3%), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤOY CIES 

Παραμένει φιλό-ξενο και γερασμένο...Παραμένει φιλό-ξενο και γερασμένο...Παραμένει φιλό-ξενο και γερασμένο...Παραμένει φιλό-ξενο και γερασμένο...Παραμένει φιλό-ξενο και γερασμένο...
Δεύτερος ο ΑΠΟΕΛ...

Επιπλέον, η πιο γερασμένη ομάδα είναι η Μίλαν (30), ακολουθεί ο ΑΠΟΕΛ με
τη Λάτσιο (29.7), στην 4η θέση είναι η Κέρκυρα (29,53), στην 5η ο ΟΦΗ (29,41)
και στην 6η ο Εθνικός Άχνας (29.23). Ο πιο... νεανικός σύλλογος είναι η ιρ-
λανδική Dublin (20,94). Σημειώνεται πως η χώρα με τους νεαρότερους παίκτες
στη Γηραιά Ήπειρο είναι η Σλοβενία, με μέσο όρο ηλικίας ποδοσφαιριστών τα
23,65 χρόνια!

Το 70,3% είναι ξένοι!

Περνάμε σε μια άλλη κατηγορία, κι ασφαλώς σε άλλη μια πρωτιά. Πρόκειται
για την κατηγορία που καταδεικνύει ποιες χώρες εργοδοτούν τους περισ-
σότερους ξένους ποδοσφαιριστές. Και πάλι η Κύπρος διακρίθηκε, αφού το
70,3% των ποδοσφαιριστών μας είναι λεγεωνάριοι! Για να καταλάβετε πόσο
τραγική είναι η κατάσταση, αρκεί να αναφέρουμε ότι η Σλοβενία (πάλι) είναι
στο άλλο άκρο, με ποσοστό 30.8%!

Υπερτονίζει την ανάγκη

Με απλά λόγια, η Κύπρος διαθέτει το πιο... ξένο και γερασμένο ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα, ενώ η Σλοβενία το πιο νεανικό και ξενοφοβικό. Κι αυτή η κα-
τάσταση υπερτονίζει την ανάγκη προκειμένου να ληφθούν μέτρα το συντο-
μότερο δυνατόν, προκειμένου να δοθούν ευκαιρίες στους νεαρούς ταλα-
ντούχους γηγενείς.  

Το παράδειγμα της Μάριμπορ Σλοβενίας
Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης της πρωτοπόρου
Σλοβενίας, Μάριμπορ, είναι 28 χρόνων. Πρόκειται
για τον δεξιό ακραίο αμυντικό Άλες Μέγιατς. Ακο-
λουθεί ο Βραζιλιάνος 27χρονος Ταβάρες (έπαιζε
στον ΑΠΟΕΛ πριν μεταγραφεί στη Μάριμπορ το χει-
μώνα του 2007), ενώ τρίτος σε ηλικία είναι ο 26χρο-

νος Κροάτης Ντέγιαν Μέζγκα. Σημειώνεται επίσης
πως οι 21 από τους 26 παίκτες της Μάριμπορ είναι
Σλοβένοι. Το ρόστερ συμπληρώνουν δύο Βραζι-
λιάνοι, δύο Κροάτες και ένας Σκοπιανός... Στην Κύ-
προ, από πόσους ντόπιους αποτελείται το έμψυχο
δυναμικό μιας ομάδας;

Άλλα στοιχεία

Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέρο-
ντα στοιχεία, που προκύπτουν
από τις έρευνες του CIES. Πάμε να
δούμε κάποια απ' αυτά:

l η Βραζιλία είναι η χώρα με τις
περισσότερες εξαγωγές ποδο-
σφαιριστών στην Ευρώπη (528).
Δεύτερη στο σχετικό πίνακα είναι
η Γαλλία (247), ενώ τρίτη η Σερ-
βία (228).

l Το πρωτάθλημα με τους πιο κο-
ντούς παίκτες είναι αυτό του
Ισραήλ (1,80 μ.), ενώ το γερμανι-
κό με τους ψηλότερους (1,84 μ.).

l Η Μπαρτσελόνα είναι η πιο κο-
ντή ομάδα της Ευρώπης με μέσο
όρο ύψους 1,77 μ. (αναμενόμενο,
αν κρίνουμε κι απ΄ τον Μέσι).

l Στη Βουλγαρία, μια ομάδα διε-
νεργεί κατά μέσο όρο 13 μετα-
γραφές το χρόνο! 
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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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Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Πελέ,
έδωσε τα βραβεία στους ποδοσφαιριστές οι
οποίοι αποτελούν την ιδανική ενδεκάδα για το
2011, όπως αυτή προέκυψε από τις ψήφους των
επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που κλήθη-
καν να αναδείξουν την FIFA FIFPro World XI για
το 2011.
Η εκδήλωση για την ανακήρυξη των κορυφαί-
ων ποδοσφαιριστών της χρονιάς που έφυγε,
έγινε στη Ζυρίχη, στη διάρκεια του FIFA Ballon
d’ Or Gala.
Η ιδανική ενδεκάδα για το 2011, η FIFA, FIFPro
World XI συγκροτείται από τους ακόλουθους:
Τερματοφύλακες: Iker Casillas (Spain, Real
Madrid).
Αμυντικοί: Daniel Alves (Brazil, Barcelona),
Gerard Pique (Spain, Barcelona), Sergio Ramos
(Spain, Real Madrid), Nemanja Vidic (Serbia,
Manchester United).
Mέσοι: Xabi Alonso (Spain, Real Madrid), Andres
Iniesta (Spain, Barcelona), Xavi (Spain,Barcelona).
Επιθετικοί: Lionel Messi (Argentina, Barcelona),
Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid),
Wayne Rooney (England, Manchester United).
Ο Πελέ, έδωσε τα βραβεία των ποδοσφαιριστών
της Ρεάλ Μαδρίτης στους παλιούς άσους της
Εμίλ Μπουντραγκένιο και Ζινεντίν Ζιντάν (ο
οποίος σήμερα είναι τεχνικός διευθυντής της),
καθώς οι παίκτες της απουσιάζαν από την εκ-
δήλωση λόγω υποχρεώσεων. 

Οι κορυφαίοι του πλανήτη!Οι κορυφαίοι του πλανήτη!Οι κορυφαίοι του πλανήτη!Οι κορυφαίοι του πλανήτη!Οι κορυφαίοι του πλανήτη!

Αλόνσο και Ρούνεϊ
Οι Τσάμπι Αλόνσο και Γουέιν Ρούνεϊ
επιλέγονται για πρώτη φορά σε εν-
δεκάδα της FIFPro, ενώ από το 2005
μέχρι και σήμερα, συνολικά 39 πο-
δοσφαιριστές έχουν ψηφισθεί για
την καλύτερη ενδεκάδα στον κό-
σμο.

FIFPro Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ

Οι... «μάγοι»
Για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν
είναι στην ιδανική ενδεκάδα
ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο
Ρονάλντο και έτσι ισοφάρι-
σαν το ρεκόρ που είχε ο Τζον
Τέρι, από το 2005 έως και το
2009.
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Τα καλά κόποις κτώνται λέγαν οι παλιό-
τεροι και κάτι ήξεραν. Η προσπάθεια του
ΠΑΣΠ που είχε διάρκεια τεσσάρων χρό-
νων και περιλάμβανε συνεχή ταξίδια και
διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του κοινω-
νικού διαλόγου, επιτέλους δικαιώθηκε.
Κι αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη για ποιό
ακριβώς πράγμα μιλούμε, αναφερόμα-
στε στην υπογραφή του μνημονίου συ-
νεργασίας μεταξύ FIFPro και UEFA!

Ενιαίο συμβόλαιο
Το μεγαλύτερο κέρδος για μας και τα μέλη
μας είναι ότι στο μνημόνιο συνεργασίας συ-
μπεριλαμβάνεται και το Ενιαίο Επαγγελματι-

κό Συμβόλαιο για τους ποδοσφαιριστές. Κά-
τι το οποίο αλλάζει ολοκληρωτικά την κατά-
σταση που επικρατεί στο κυπριακό ποδό-
σφαιρο και θα διαφυλάξει επιτέλους τα βασι-
κά δικαιώματα των ποδοσφαιριστών.

Βασικοί όροι
Για να καταλάβετε καλύτερα τι εννοούμε, αρ-
κεί να καταγράψουμε μόνο κάποια από τα
κέρδη. Παραθέτουμε βασικές πρόνοιες των
νέων ενιαίων συμβολαίων:
1. Ιατροφαρμακευτική ασφάλεια για ατυχή-
ματα και ασθένεια, καθώς επίσης και πληρω-
μές μισθών σε περίπτωση ανικανότητας.
2. Ταμείο προνοίας-κοινωνικές ασφαλίσεις.
3. Δωδεκάμηνα συμβόλαια με ελάχιστη άδεια
τέσσερις εβδομάδες.
4. Ελάχιστη μισθοδοσία των ποδοσφαιριστών.

5. Τα διάφορα οικονομικά οφέλη, π.χ πριμ.
6. Ελευθερία έκφρασης των ποδοσφαιριστών
και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
τους.

Άμεσα
Αυτά είναι μόνο κάποια από τα στοιχεία που
θα περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Συμ-
βόλαιο και όπως βλέπετε και γνωρίζετε πρέ-
πει άμεσα να γίνουν αλλαγές ούτως ώστε τα
σωματεία να μπορούν να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις του ενιαίου αυτού συμβολαίου.

Ενημερωμένη
Από την στιγμή που η ΚΟΠ ήταν παρούσα στις
22 Μαρτίου στο κογκρέσο της UEFA και που
φυσικά είναι ήδη ενημερωμένη επί του θέ-

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΟΧΘΗΣΕ Ο ΠΑΣΠ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ

Γράφτηκε μια χρυσή σελίδα!Γράφτηκε μια χρυσή σελίδα!Γράφτηκε μια χρυσή σελίδα!Γράφτηκε μια χρυσή σελίδα!Γράφτηκε μια χρυσή σελίδα!
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Υπογράφηκε η συμφωνία
στις 19 Απριλίου του 2012
Οι κοινωνικοί εταίροι της ΕΕ στον τομέα του επαγγελματικού ποδο-
σφαίρου, την Πέμπτη 19 Απριλίου στις Βρυξέλες, υπέγραψαν Αυτόνομη
Συμφωνία σχετικά με τα Ελάχιστα Κριτήρια στα Ενιαία Συμβόλαια των πο-
δοσφαιριστών.
Η συμφωνία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης από την FIFPro
(Παγκόσμια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών), την EPFL
(European Professional FootballLeagues), την ECA (European Club
Association) - και την UEFA, την Αρμόδια Αρχή του Ευρωπαϊκού ποδο-
σφαίρου. Η συμφωνία αυτή συνοδεύεται από μια κοινή επιστολή με την
οποία όλοι οι οργανισμοί δεσμεύονται να υλοποιήσουν τη συμφωνία.
Η συμφωνία είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για τον κοινωνικό διάλογο
της ΕΕ στον τομέα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Είναι ένα πρώτο
βήμα προς την προσφορά ελάχιστων κοινωνικών προτύπων ως προς
τη μορφή των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών και αναμένεται να υλο-
ποιηθεί στην ΕΕ αλλά και πέρα από την ΕΕ σε όλες τις 53 χώρες-μέλη
της UEFA.
Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών
πληρούν ορισμένα ελάχιστα πρότυπα σε όλη την Ευρώπη, τα συμβό-
λαια πρέπει να είναι γραπτά, αυτά πρέπει να ορίζουν τα δικαιώματα και
τα καθήκοντα του συλλόγου και του παίκτη και πρέπει να αντιμετωπίζουν
θέματα όπως η μισθοδοσία, η ασφάλιση υγείας, η κοινωνική ασφάλιση
ή  οι πληρωμένες άδειες. Στα συμβόλαια, επίσης, πρέπει να αναφέρο-
νται το καθήκον των ποδοσφαιριστών να συμμετέχουν στην προπόνη-
ση, να διατηρούν υγιεινό τρόπο ζωής και να συμμορφώνονται με τις
πειθαρχικές διαδικασίες. Τα Ενιαία Συμβόλαια θα περιέχουν, επίσης, δια-
τάξεις για την επίλυση διαφορών και το εφαρμοστέο δίκαιο.
Η συμφωνία υπογράφτηκε από τον Michel Platini (UEFA, Πρόεδρος),
Φρεντερίκ Thiriez (EPFL, Πρόεδρος), Karl-Heinz Rummenigge (ΕΕΣ, Πρό-
εδρος) και Philippe Piat (FIFPro, Πρόεδρος Ευρώπης) καθώς και από
τους αντίστοιχους Γενικούς Γραμματείς παρουσία του László Andor Επί-
τροπο απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπεύθυνο για τον κοι-
νωνικό διάλογο σε επίπεδο ΕΕ και της Επιτρόπου Ανδρούλλα Βασιλείου
αρμόδια για τον αθλητισμό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλο-
γο στον τομέα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και θα βοηθήσει τους
κοινωνικούς εταίρους της ΕΕ στην παρακολούθηση και την εφαρμογή
της αυτόνομης συμφωνίας.
l Philippe Piat, Πρόεδρος FIFPro Ευρώπη: "χρειάστηκε περισσότε-
ρο χρόνο από ό, τι μπορούσαμε να φανταστούμε. Αλλά το κυριότερο
είναι αυτό που κάναμε. Αυτό είναι καλό για το παιχνίδι, για τους συλλό-
γους και φυσικά είναι επίσης καλό για τους παίκτες. Η παρούσα συμ-
φωνία θα το δείτε αυτό ότι θα προστατεύονται καλύτερα τα δικαιώμα-
τά τους».
l Michel Platini, UEFA Πρόεδρος: «Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα
για όλους. Είμαι ευτυχής που είμαι εδώ για να υπογράψω».
l Karl-Heinz Rummenigge: «Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν παίκτες οι
οποίοι κερδίζουν πολλά χρήματα, όπως Ρονάλντο, Messi, Ribéry. Αλλά
υπάρχουν επίσης πολλοί παίκτες στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν δυ-
σκολίες. Ευχαριστώ την οικογένεια ποδοσφαίρου για την εξεύρεση λύ-
σεων στα προβλήματα αυτά».

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΟΧΘΗΣΕ Ο ΠΑΣΠ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ

Γράφτηκε μια χρυσή σελίδα!Γράφτηκε μια χρυσή σελίδα!Γράφτηκε μια χρυσή σελίδα!Γράφτηκε μια χρυσή σελίδα!Γράφτηκε μια χρυσή σελίδα!

ματος, ελπίζουμε ότι επιτέλους θα ληφθούν τα απαραίτητα μέ-
τρα για να προστατευθούν πρώτα τα σωματεία και οι ποδο-
σφαιριστές.

Απαράδεκτη
Όπως τονίσαμε και στη συνέντευξη Τύπου που παραθέσαμε στις
5 Απριλίου, θεωρούμε τελείως απαράδεκτη την κατάσταση που επι-
κρατεί στα περισσότερα σωματεία με πολλούς καθυστερημένους
μισθούς παικτών, χωρίς καμία ασφαλιστική κάλυψη προς τους
ποδοσφαιριστές και με παράγοντες οι οποίοι πάντα περιμένουν να
τους καλύψει κάποιος (με την κακή έννοια) για να περάσουν τα
κριτήρια.
Τονίσαμε επανειλημμένα ότι ο πρώτος λόγος για τα στημένα παι-
χνίδια είναι η μη έγκυρη  καταβολή των μισθών στους ποδο-
σφαιριστές, οι οποίοι αποτελούν εύκολο στόχο για αρκετούς...
Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, λοιπόν, μας κάνει να
ελπίζουμε βάσιμα πως τέτοια φαινόμενα θα καταπολεμηθούν, κι
αν όχι, τουλάχιστον θα περιοριστούν αισθητά. 
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ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ 
ΛΟΪΖΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΙΑΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΣΟΙ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΟΙΝΙΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ
ΑΝΓΚΕΛΟ ΕΝΡΙΓΚΕΣ
1ος ΣΚΟΡΕΡ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

O ΠΑΣΠ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ, ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΤΗΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Δεν κάνουμε διακρίσεις!
Κυπριακό πρωτάθλημα δεν σημαίνει μόνο πρώτη κατηγορία! Υπάρχουν, επίσης, η β΄ η γ΄
και η δ΄ κατηγορία. Οι άνθρωποι που ασχολούνται μ’ αυτές τις ομάδες κάνουν ένα υπε-
ράνθρωπο αγώνα με πολύ πιο δύσκολες συνθήκες για να παραμείνουν ζωντανά τα σω-
ματεία. Δίνουν σκληρούς αγώνες γι΄ αυτό. Με τη ξενομανία που υπάρχει στην Κύπρο, όλο
και πιο καλοί παίκτες αγωνίζονται φέτος σ΄ αυτές τις κατηγορίες, γεγονός που ανέβασε το
επίπεδο των ομάδων. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών βρίσκεται δίπλα σ΄ όλους
τους παίκτες και προσπαθεί να τους δώσει ώθηση να συνεχίσουν σ΄ αυτές τις δύσκολες
συνθήκες. Ο ΠΑΣΠ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βράβευσε μετά από ψηφοφορία ανά-
μεσα στα μέλη του, την καλύτερη ενδεκάδα και τον πρώτο σκόρερ της β΄ κατηγορίας για
την ποδοσφαιρική περίοδο 2011-2012.
Οι βραβεύσεις έγιναν την Τρίτη 09 Απριλίου 2012 στο News Café στη Λεμεσό.
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Δεν κάνουμε διακρίσεις!
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Στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΚΟΑ για ανα-
στροφή των συνεπειών, που επήλθαν στα εθνικά μας πρωταθλή-

ματα και κατά συνέπεια στις εθνικές μας ομάδες από την υπόθεση Μπόσμαν,
καθώς και από την ελεύθερη διακίνηση αθλητών, ο Οργανισμός διοργάνωσε συζήτη-

ση Στρογγυλής Τραπέζης (Round Table Meeting) με θέμα «Ποδόσφαιρο και Κύπριος ποδο-
σφαιριστής: Ο δρόμος προς το μέλλον».

Ο ΚΟΑ, πήρε αυτή την πρωτοβουλία, ως η ανώτατη αθλητική αρχή του τόπου που επιθυμεί να καθοδηγή-
σει τις προσπάθειες των Ομοσπονδιών Ομαδικών Αθλημάτων για επίλυση του προβλήματος μέσα από συμπε-

ράσματα που θα εξαχθούν από ανοικτές συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς.
Προσπάθεια του είναι η αντιμετώπιση της φιλελευθεροποίησης στη διακίνηση κοινοτικών αθλητών, μέσα από την

αξιοποίηση των ταλέντων που προέρχονται από ακαδημίες στην Κύπρο και που λειτουργούν στο πλαίσιο του αναπτυ-
ξιακού προγράμματος του ΕΣΥΑΑ.

Ως ΠΑ.Σ.Π., λοιπόν, είδαμε με θετικό φακό αυτή την εξέλιξη, αφού πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα βοη-
θήσει μελλοντικά τον Κύπριο ποδοσφαιριστή.

Στη συνάντηση έγιναν καλές εισηγήσεις και προτάσεις που μας αφήνουν ικανοποιημένους και αισιόδοξους για το
μέλλον των γηγενών παικτών.

Ο ΠΑ.Σ.Π. εκπροσωπήθηκε στη συζήτηση από τον Πρόεδρο του, Σπύρο Νεοφυτίδη, ο οποίος εξέφρασε τις θέ-
σεις του και τους προβληματισμούς του, ενώ έκανε και τις εισηγήσεις του για την ανάπτυξη του Κύπριου

ποδοσφαιριστή.
Στη διοργάνωση, επίσης, συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Πάμπος Στυλιανου, ο αντιπρόε-

δρος της ΟΥΕΦΑ, Μάριος Λευκαρίτης, ο πρώην πρόεδρος του ΚΟΑ, Νίκος Καρτακούλ-
λης, ο πρόεδρος της ΚΟΠ, Κώστας Κουτσοκούμνης, ο πρόεδρος του Συνδέ-

σμου Προπονητών, Χριστάκης Χριστοφόρου και ο υπεύθυνος του
ΕΣΥΑΑ, Ντίνος Μιχαηλίδης.
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Πανάξια και δίκαια! H AEΛ, το
αουτσάιτερ πριν από την έναρ-
ξη του πρωταθλήματος, μα που

έγινε φαβορί στην πορεία, κατέ-
κτησε τον έκτο τίτλο στην ιστορία

της. Περίμεναν 44 χρόνια (1967-68), οι
φίλοι της ΑΕΛ να γευτούν το νέκταρ της

επιτυχίας της κατάκτησης του τίτλου! Μια
εξαιρετική πορεία έφτασε στην κορύφωσή
της. Η διοίκηση της ΑΕΛ έφερε τον Πάμπο
Χριστοδούλου για να χτίσει μέσα σε λίγα χρό-
νια ομάδα τίτλου. Αυτός την κατέστησε πρω-
ταθλήτρια από την πρώτη χρονιά. Το όνομα
του Κύπριου τεχνικού γράφτηκε με χρυσά
γράμματα στην ιστορία του κυπριακού πο-

δοσφαίρου. Η τελευταία φορά που Κύπριος
τεχνικός κατέκτησε τίτλο ήταν το 1980, ο
ΑΠΟΕΛ με τον Ανδρέα Λαζαρίδη. Μια ομά-
δα που έχει μόλις τρεις ήττες στο πρωτά-
θλημα. Μια ομάδα που έχει δεχτεί μόλις εν-
νιά γκολ σε 31 αγώνες. Μια ομάδα που είναι
απαρτισμένη με μαχητές. Με παίκτες με τσα-
μπουκά, πείσμα και ταλέντο. Δεν χωράει αμ-
φιβολία. Η ΑΕΛ έπρεπε να πάρει αυτό τον
τίτλο! Kαι αυτό έγινε! Πλέον η ομάδα της Λε-
μεσού κυνηγάει τον νταμπλ στις 16 Μαΐου
κόντρα στην Ομόνοια στον τελικό κυπέλλου!
Αν το πετύχει και αυτό, τότε θα μιλάμε για
μια χρονιά που θα είναι περισσότερο και από
τέλεια...

ΠΑΝΑΞΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ
Η ΑΕΛ
ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ
ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ
44 ΧΡΟΝΙΑ

Έθελξε ο Μάριος Νικολάου!
Σωστά η ΑΕΛ είναι απαρτισμένη από ξένους! Πολύ καλούς παίκτες, τους οποίους έφερε στη Λεμεσό
ο Πάμπος Χριστοδούλου. Αλλά, ανάμεσα σ΄ αυτούς υπάρχει και ένας Κύπριος, ο Μάριος Νικολά-
ου, ο  οποίος έθελξε με τις εμφανίσεις του. Ο πρώην παίκτης του Άρη, της Ομόνοιας και του Πα-
νιώνιου, στον οποίο έκανε εξαιρετικές χρονιές, ήταν ο μόνος Κύπριος παίκτης από τους βασικούς
που ζήτησε ο Πάμπος Χριστοδούλου να παραμείνει στο ρόστερ. Και ένας γενικά φυσικά από τους
λίγους που δεν έφυγαν. Και κάτι ήξερε. Ο πολυσύνθετος παίκτης, έδωσε άπειρες βοήθειες στην
ομάδα της Λεμεσού για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Οι ικανότητες του, ανασταλτικές, αλλά

και δημιουργικές στο χώρο του κέντρου. Μαζί με την ψυχή που καταθέτει σε κάθε ματς, δημι-
ούργησαν ένα απαραίτητο παίκτη για την ΑΕΛ. Μπορεί στην αρχή της περιόδου να αγωνιζό-

ταν ως αλλαγή τις περισσότερες φορές, αλλά μετά έγινε αναντικατάστατος, με 16 φορές να
χρίζεται βασικός και να αγωνίζεται και 10 ως αλλαγή. Ο 29χρονος διεθνής άσος απέδει-

ξε φέτος πως θεωρείται ένας από τους σημαντικούς Κύπριους παίκτες και φυσικά έχει
πολλά ακόμη να αποδείξει.
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Ο «Μπίδης» τον οδηγεί...

Ένας από τους στυλοβάτες της φετινής
ξέφρενης πορείας του ΑΠΟΕΛ ήταν
αναμφισβήτητα ο Κωνσταντίνος Χα-
ραλαμπίδης. Να μας επιτρέψετε ένας
από τους καλύτερους παίκτες που
«γέννησε» ποτέ αυτή η χώρα. Ο 30χρο-
νος άσος με τις συνεχόμενες εντυπω-
σιακές του εμφανίσεις προκάλεσε πολ-
λά θετικά σχόλια, όποια υπερομάδα
και αν βρήκε μπροστά του ο ΑΠΟΕΛ.
Ακόμη και με τη Ρεάλ έκανε καταπλη-
κτικά παιχνίδια! Διαβάσαμε πολλές φο-
ρές επαίνους που απένειμε ο διεθνής
τύπος στον άσο των γαλαζοκιτρίνων.
Το πάθος, το ταλέντο, η ικανότητα, η
συνέπεια και η σοβαρότητα του, τον
κάνουν να ξεχωρίζει.
Ο Χαραλαμπίδης, κατά γενική ομολο-
γία, έκανε φέτος την πιο μεστή του
χρονιά και η βράβευση του από την
ΕΑΚ ως ο κορυφαίος αθλητής ήταν
αναμενόμενη. Ο Χαραλαμπίδης πάντα
δούλευε και συνεχίζει να δουλεύει. Οι
στατικές του εκτελέσεις, για παρά-
δειγμα, δεν μπορεί παρά να οφείλο-
νται στη δουλειά που κάνει στις προ-
πονήσεις.
Επιπλέον, είναι απίστευτα συνεπής
επαγγελματίας. Σε κάθε μια από τις 12
εκ των 14 σεζόν που περιλαμβάνει το
βιογραφικό του, έχει 20 και βάλε συμ-
μετοχές. Μόνο στις δυο πρώτες του
χρονιές στον ΑΠΟΕΛ, είχε κάτω από
20 αγώνες. Αναμφισβήτητα φέτος
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία
της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Στο πάνθεον της ιστορίας!

Οι μεγάλες ομάδες γίνονται μεγαλύτερες μέσα από
τίτλους, διακρίσεις και ειδικά διεθνείς επιτυχίες. Ο
ΑΠΟΕΛ πλέον μπορεί να νιώθει μεγαλύτερος σύλ-
λογος, μετά την ανεπανάληπτη του επιτυχία στο
Τσάμπιονς Λιγκ! Το όνομά του γράφτηκε στο πάν-
θεον της ιστορίας ως η πιο σημαντική κυπριακή
ομάδα! Ένα ανεπανάληπτο παραμυθένιο ταξίδι
έφτασε στο τέλος του στις 4/4/2012. Αν έπρεπε να
αποχαιρετήσει αυτή τη διοργάνωση, καλό ήταν να
το κάνει κόντρα στην κορυφαία ομάδα του πλανή-
τη. Το είπε άλλωστε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Μπο-
ρεί να ήταν ατυχία ότι πέσαμε με τη Ρεάλ. Σ’ αυτή
την ατυχία, όμως, είμαστε και τυχεροί γιατί θα ολο-
κληρώσουμε τη διοργάνωση με την τοπ ομάδα.
Αντιμετωπίζοντας τη Ρεάλ, νομίζω πλέον κάναμε
τα πάντα».Ο ΑΠΟΕΛ όντως έκανε τα πάντα φέτος. Ο
σύλλογος πλέον αποκτά ξεχωριστή αίγλη, ένα «βα-
ρύ» όνομα. Βαριά θα είναι και η φανέλα των επό-
μενων γενιών. Όποιος παίκτης έρχεται πλέον στον
ΑΠΟΕΛ, γνωρίζει το μεγαλείο αυτής της ομάδας!
Αυτή η χρονιά θα είναι σταθμός για τη μετέπειτα
πορεία της ομάδας και για το κυπριακό ποδόσφαι-
ρο. Ο πήχης ανεβαίνει. Ο πήχης, όχι με την έννοια
ότι την επόμενη φορά οι ευρωπαϊκές μας ομάδες
πρέπει να φθάσουν μέχρι τους «4». Για μια μικρή
χώρα ο πήχης ποδοσφαιρικά ανεβαίνει με συνεχείς
και όχι διακεκομμένες διακρίσεις! Αυτό απέδειξε ο
ΑΠΟΕΛ με τις συνεχόμενες του επιτυχίες...
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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 φιλανθρω-

πικό ίδρυμα, στο οποίο γί-
νεται και η παράδοση της

επιταγής των 1000 ευ-

ρώ. Στόχος του Επάθλου Carlsberg, που φέ-
τος συμπληρώνει 40 χρόνια ζωής και προ-
σφοράς στο κυπριακό 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 αγω-
νιστικούς χώρους και ταυτόχρονα να συνει-
σφέρει στα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ας δού-
με αναλυτικά τους παίκτες που βραβεύτηκαν
κάθε μήνα ως οι καλύτεροι: 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ ΜΠΕΜΠΕ
Ο παίκτης που έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΛ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης για τη δεύτε-
ρη φάση του πρωταθλήματος. Ο λόγος για τον  Βραζιλιάνο Λουτσιάνο Μπεμπέ, από τους πολυ-
τιμότερους παίκτες της λεμεσιανής ομάδας. Την ώρα που ακόμη «έφευγε» το περιοδικό για τυ-
πογραφείο δεν είχε αποφασιστεί σε ποιο ίδρυμα θα προσφέρει τα 1000 ευρώ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΔΙΑΣ
Ο Γιώργος Κολοκούδιας, απονέμει στην παρουσία του
Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της CARLSBERG κ.
Αντρέα Σμυρίλλη, την σχετική επιταγή της Carlsberg,
αξίας 1000 ευρώ, στο μέλος του κεντρικού διοικητι-
κού συμβουλίου του φιλανθρωπικού Ιδρύματος « Κυ-
πριακό Φόρουμ Καρκίνου του Μαστού», κα .Ελένη
Κουρρή και της εθελόντριας, κας Ελένης Παρασκευά.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  

Γκολ ανθρωπιάς!
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ΦΡΕΝΤΙ ΝΤΟ ΣΑΝΤΟΣ
Καλύτερος παίκτης για το μήνα Νοέμ-
βριο αναδείχθηκε ο Φρέντι, ο οποίος στή-
ριξε με 1000 ευρώ το Πολυδύναμο κέ-
ντρο Λευκωσίας.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΓΚΟΛΖΑΛΟ ΓΚΑΡΣΙΑ
Ο Γκονζάλο Γκαρσία της ΑΕΚ, επιδίδει την
επιταγή στον διευθυντή Κέντρου για Άτο-
μα με Αναπηρία "Άγιος Λάζαρος,  κ. Σπύρο
Ττοφή στη παρουσία του συναδέλφου
Δ/ντη Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας,
Αντρέα Σμυρίλλη. Διακρίνονται επίσης από
αριστερά, ο διευθυντής του ποδοσφαιρι-
κού τμήματος της ΑΕΚ Εύμαιος Ευθυμιά-
δης, και από δεξιά ο Χριστόφορος Πε-
τρουής Γενικός Αρχηγός της ΑΕΚ και η Ελέ-
νη Κυριάκου Κοινωνική Λειτουργός του κέ-
ντρου. 

ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΛΑΒΟΡΔΕ
Ο νεαρός Αργεντίνος ποδοσφαιριστής της
Ανόρθωσης, Ρικάρντο Λαβόρδε, επιδίδει
την σχετική επιταγή στον πρόεδρο της
ΟΠΑΚ, Δημήτρη Λαμπριανίδη, στην πα-
ρουσία του Δ/ντή Δημοσίων Σχέσεων της
εταιρείας μας , Αντρέα Σμυρίλλη και της Δι-
οικητικού Λειτουργού της Οργάνωσης, Πα-
ναγιώτας Παναγιώτου.

ΜΑΤΙΑΣ ΝΤΕΓΚΡΑ
Ο Ματίας Ντεγκρά παραδίδει την επιτα-
γή στον Γενικό Διευθυντή του Καρδιο-
λογικού ιδρύματος Κύπρου, Μάριο Χαν-
νίδη.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Στιγμιότυπο από την επίδοση της επιταγής
στην Διευθύντριας του Συνδέσμου Γονέων
Ενηλίκων Ατόμων με Αναπηρία, Παναγιώτα
Κυριάκου  από τον ποδοσφαιριστή του Άρη,
Γιώργο Βασιλείου.  Διακρίνονται επίσης από
αριστερά, ο Διοικητικός Λειτουργός της
Carlsberg, στο πρατήριο Λεμεσού, Μιχάλης
Καλαπαλίκης, ο Ψυχολόγος του Κέντρου,
Αντρέας Παναγιώτου και ο Δ/ντής Δημο-
σίων Σχέσεων της Carlsberg, Αντρέας Σμυ-
ρίλλης, καθώς και ο πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Γονέων Αντρέας Παναγιώτου.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΕΣΤΕΜΠΑΝ ΣΟΛΑΡΙ
Ο Εστεπάν Σολάρι επιδίδει την επιταγή στην
Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων Σπα-
στικών και Αναπήρων Παιδιών «Ανεμώνη»,
Λευκωσίας, κα Άντρη Παρλάτα.

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  BEACH SOCCER 2012

Αστέρια στην άμμο!
Το τουρνουά των παλιών αστέρων του ποδοσφαίρου στην άμμο, έχει καταστεί
θεσμός από τον ΠΑΣΠ. Κι όπως καταλαβαίνετε, αυτή η γιορτή της στρογγυλής
θεάς που προσφέρει μοναδικές στιγμές, δεν θα μπορούσε να λείψει από το
πρόγραμμα των δραστηριοτήτων μας. Κι αυτή τη χρονιά, λοιπόν, ο Σύνδεσμός
μας έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να... λάμψουν οι ποδο-
σφαιρικοί μας αστέρες στην άμμο!
Το σαββατοκύριακο 26/27 Μαΐου στην Κοινοτική Παραλία Παρεκκλησιάς (9:00-
19:30) θα λάβει χώρα η διοργάνωση «ΠΑΣΠ Beach Soccer 2012», όπου οι συμ-
μετέχοντες θα προσφέρουν ποδοσφαιρικές συγκινήσεις. Μην το χάσετε!
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Η κατάσταση του Φαμπρίς Μουάμπα παραμένει σταθερή, η Μπόλτον
υποβάλλει τους παίκτες της σε προληπτικές εξετάσεις και η Αγγλία συνε-
χίζει να κινείται στους ρυθμούς του ατυχούς περιστατικού. Ευτυχώς που
ο παίκτης διέφυγε του κινδύνου. Κι ευτυχώς που ένας άλλος τραυματι-
σμός το 2006 άνοιξε τα μάτια των υπευθύνων του αγγλικού ποδοσφαί-
ρου ώστε να αποφευχθούν θάνατοι ποδοσφαιριστών. Σας φαίνεται αι-
νιγματική η θέση που καταγράψαμε; Διαβάστε το ρεπορτάζ του
england365.gr και θα καταλάβετε πώς το ιατρικό επιτελείο των Γουόντε-
ρερς κατάφερε να σώσει τον 24χρονο μέσο, αλλά και πώς συνέβαλε σε αυ-
τό ο τραυματισμός του Πετρ Τσεχ.  

Το 2006...
Ο τερματοφύλακας της Τσέλσι βρέθηκε σε εξίσου σοβαρή κατάσταση το
2006, με το ιατρικό επιτελείο των Λονδρέζων να κάνει τα «αδύνατα δυνατά»
και να τον κρατά στη ζωή.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τσέχος γκολκίπερ είχε κτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι,
στο παιχνίδι της Τσέλσι με τη Ρέντινγκ, με αποτέλεσμα από τότε και μετά
να αγωνίζεται μονίμως με προστατευτικό «κράνος».

Το παράπονο
Μάλιστα, ο Ζοσέ Μουρίνιο ήταν ιδιαίτερα καυστικός στα σχόλιά του για
την ταχύτητα με την οποία αντέδρασαν οι υπεύθυνοι του Μπέρκσαϊρ,
αφού το ασθενοφόρο άργησε χαρακτηριστικά να εμφανιστεί, ώστε να
μεταφερθεί ο Τσεχ στο νοσοκομείο της πόλης: «Είναι κάποια πράγματα που
θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη μου. Ο τερματοφύλακάς μας
περίμενε 30 λεπτά να έρθει ασθενοφόρο. Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτεί
σοβαρά το αγγλικό ποδόσφαιρο». Και έτσι έγινε. Η Τσέλσι κατήγγειλε το
περιστατικό στην Πρέμιερ Λιγκ και έστειλε αντίστοιχη αναφορά στην πο-
δοσφαιρική ομοσπονδία.

Οι αλλαγές...
Έκτοτε, τίποτα δεν είναι ίδιο στα γήπεδα στο Νησί. Δείτε τι άλλαξε, μετά

τον τραυματισμό του Τσεχ:
l Πλέον, υπάρχει ένα ασθενοφόρο στο γήπεδο, το οποίο προορίζεται
αποκλειστικά για τους ποδοσφαιριστές.
l Κάθε σύλλογος οφείλει να έχει έναν γιατρό στο γήπεδο, ξέχωρα από
το ιατρικό επιτελείο. Αυτός οφείλει να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο,
δίπλα στους πάγκους.
l Όλοι οι γιατροί και οι φυσιοθεραπευτές πρέπει να έχουν περάσει από
τα τεστ της Πρέμιερ Λιγκ και να έχουν εξασφαλίσει ειδική άδεια εργασία
(AREA).
l Τουλάχιστον δύο εργαζόμενοι σε παραϊατρικά επαγγέλματα πρέπει να
βρίσκονται μέσα στο γήπεδο, για να επέμβουν εάν κριθεί απαραίτητο.
l Οι γηπεδούχοι, πριν την έναρξη της αναμέτρησης, δίνουν στον επικε-
φαλής της αποστολής των φιλοξενούμενων ειδικό έγγραφο με πληρο-
φορίες για τα πλησιέστερα νοσοκομεία.
l Τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο, η Πρέμιερ Λιγκ επιβάλλει σε όλους
τους συλλόγους να υποβάλλουν τους παίκτες τους σε εξετάσεις.

Συγχαρητήρια
Η διοίκηση της Τότεναμ εξέδωσε συγχαρητήρια επιστολή για την ποιότητα
της ιατρικής βοήθειας που παρασχέθηκε στον Μουάμπα. Μάλιστα, και ο
διευθυντής της Sports Cardiology UK τόνισε ότι εάν κάτι κράτησε τον άσο
της Μπόλτον στη ζωή «ήταν η γρήγορη επέμβαση των γιατρών». Δείτε τι
έγινε:
Τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων ήταν καλά εξοπλισμένα, αφού τα μέ-
λη τους ήταν εφοδιασμένα με σύστημα ενδοεπικοινωνίας. Μάλιστα, αυ-
τά χρησιμοποιήθηκαν, όταν οι γιατροί της Τότεναμ ενημερώθηκαν από αυ-
τούς της Μπόλτον για το τι υλικά χρειάζονταν και έτσι τους τα παρείχαν
αμέσως. Το ασθενοφόρο από τον νοσοκομείο St. John ήταν έτοιμο για
αναχώρηση –κάτι που έγινε-, ενώ η Τότεναμ είχε προνοήσει να υπάρχει
ακόμη ένα διαθέσιμο, με δικά της έξοδα! Τέλος, χαρακτηριστικό της ποι-
ότητας του ιατρικού εξοπλισμού στα αγγλικά γήπεδα είναι ότι στο «Γου-
άιτ Χαρτ Λέιν» υπήρχε σύστημα απινίδωσης

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΕΙ...

Ο Τσεχ κι ο Μουρίνιο
έσωσαν τον Μουάμπα
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 25 χρό-
νια από την ίδρυση του ο ΠΑ.ΣΠ θα διορ-
γανώσει κατά τη διάρ-
κεια της χρονιάς αρκε-
τές εκδηλώσεις για τον
φίλαθλο κόσμο, αλλά
και για τα μέλη του. Από
τα μέσα Μαΐου έχει
αναρτηθεί στα γραφεία
του Συνδέσμου το εορ-
ταστικό λογότυπο, το
οποίο και θα παραμείνει
για ένα χρόνο και θα χρη-
σιμοποιείται σε όλες τις
εκδηλώσεις και δραστη-
ριότητες του Συνδέ-
σμου.
Κατά τη διάρκεια του
χρόνου θα πραγματο-
ποιηθούν οι ακόλουθες
εκδηλώσεις:
l 26 – 27 Μαΐου: Κα-
λοκαιρινό τουρνουά
ποδοσφαίρου στην άμ-
μο, beach soccer, στην
παραλία Παρεκκλη-
σιάς Λεμεσού.
l 9 – 15 Ιουνίου: Σει-
ρά εκδηλώσεων στο
MALL Λεμεσού που
θα περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, πα-
ρουσίαση ιστορικών
φανέλων ποδοσφαι-
ριστών παγκοσμίου
φήμης, όπως του Πε-
λέ, του Μαραντόνα
και του Μέσι, έκθεση
τροπαίων και άλλων
ιστορικών ποδοσφαι-
ρικών κειμηλίων, δη-
μόσιες εμφανίσεις γνω-
στών κυπρίων ποδοσφαιριστών που θα
υπογράφουν αυτόγραφα, διαγωνισμούς
με δώρα κ.α.
l 16 – 23 Ιουνίου: Σειρά εκδηλώσεων στο
MALL Λευκωσίας που θα περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων παρουσίαση ιστορικών φα-
νελών ποδοσφαιριστών παγκοσμίου φή-
μης, όπως του Πελέ, του Μαραντόνα και
του Μέσι, έκθεση τροπαίων και άλλων
ιστορικών ποδοσφαιρικών κειμηλίων, δη-
μόσιες εμφανίσεις γνωστών κυπρίων πο-
δοσφαιριστών που θα υπογράφουν αυ-
τόγραφα, διαγωνισμούς με δώρα κ.α.
l 18 Σεπτεμβρίου: Εορταστικό δείπνο με
τη συμμετοχή διεθνών προσωπικοτήτων
από το χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς
και κυπρίων παραγόντων. Κατά τη διάρ-
κεια του δείπνου θα τιμηθούν άνθρωποι
που πρόσφεραν με τον δικό τους τρόπο
στον Σύνδεσμο και στο κυπριακό ποδό-
σφαιρο.
l Έκδοση συλλεκτικών δώρων.

ΠΑΣΠ: 25 χρόνια 

Με σειρά από σημαντικές εκδηλώσεις που
απευθύνονται στα μέλη του, τους ποδοσφαι-
ριστές, αλλά και στο φίλαθλο κοινό, θα γιορ-
τάσει τα 25 χρόνια από την ίδρυσή του ο Πα-
γκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών
(ΠΑ.ΣΠ). Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν πα-
ρουσίαση ιστορικών φανελών ποδοσφαιρι-
στών παγκοσμίου φήμης, όπως του Πελέ, του
Μαραντόνα και του Μέσι, έκθεση τροπαίων
και άλλων ιστορικών ποδοσφαιρικών κειμη-
λίων, δημόσιες εμφανίσεις γνωστών κυπρίων
ποδοσφαιριστών, εορταστικό δείπνο με τη
συμμετοχή διεθνών προσωπικοτήτων από το
χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς και κυπρίων
παραγόντων.
Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθη-
κε στις 15 Μαΐου στα γραφεία του ΠΑ.ΣΠ ο
πρόεδρος του Συνδέσμου, Σπύρος Νεοφυτί-
δης, ανακοίνωσε την έναρξη των εκδηλώσε-
ων, έκανε μια σύντομη αναδρομή της ιστο-
ρίας του Συνδέσμου, από την ίδρυσή του μέ-
χρι σήμερα και έδωσε στη δημοσιότητα το
κύριο μέρος του προγράμματος των εκδη-
λώσεων που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο
χρόνο.
Στη σύντομη ομιλία του ο κ. Νεοφυτίδης ανέ-
φερε μεταξύ άλλων: «Φέτος ο ΠΑ.Σ.Π. συ-
μπληρώνει 25 χρόνια ζωής στο χώρο του Κυ-
πριακού ποδοσφαίρου. Το 1987, ένας αριθ-
μός από τους τότε μεγάλους διεθνείς ποδο-
σφαιριστές της Κύπρου, όπως οι Γιαγκουδά-
κης, Ιωάννου, Τσίγκης, Πέτσας, Σεραφείμ, Πά-
μπης Ανδρέου και πολλοί άλλοι, αποφάσισαν
να δημιουργήσουν τον ΠΑ.Σ.Π.  Ο λόγος που
τους ώθησε στη δημιουργία του Συνδέσμου
ήταν για να μπορέσουν με αυτό τον τρόπο να

ακουστεί η δική τους φωνή και να υπερασπι-
στούν τα δικαιώματα τους ως ημιεπαγγελμα-
τίες ποδοσφαιριστές».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο κ. Νε-
οφυτίδης το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του
ΠΑ.ΣΠ απάρτιζαν οι  Γιαννάκης Γιαγκουδά-

κης (πρόεδρος), Φλώρος Νικολάου (αντιπρό-
εδρος), Γιώργος Λεμέσιος (γενικός γραμμα-
τέας), Κ. Πέτσας (ταμίας), Γιάννος Ιωάννου, Μ.
Τσίγκης, Χ. Κωνσταντίνου και Θ. Κονιώτης (μέ-
λη). Οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές υπηρέτη-
σαν στη συνέχεια ως πρόεδροι των διοικητι-
κών συμβουλίων που ακολούθησαν: 
l Πάμπος Πίττας (1991-1993)
l Γ. Κωνσταντίνου (1993-1995)
l Πάμπης Ανδρέου (1995-2002)
l Κώστας Μαλέκος (2002-2007)

Ημερομηνίες σταθμοί για τη σύντομη ιστο-
ρία του ΠΑ.Σ.Π μπορούν να χαρακτηρι-
στούν οι ακόλουθες:
l Η 28η  Μαρτίου του 1995 όταν ο ΠΑ.Σ.Π εγ-
γράφηκε επίσημα ως Σωματείο
l Η 20ή Σεπτεμβρίου του 2005 όταν ανακοι-
νώθηκε επίσημα η ένταξη του ΠΑ.Σ.Π στην οι-
κογένεια της FIFPro (Παγκόσμια Ομοσπονδία
Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών)
l Η 1η Ιουλίου του 2008 όταν ο ΠΑ.ΣΠ συμ-
μετέχει στην έναρξη του κοινωνικού διαλό-
γου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την
UEFA και FIFPro
l Η 9η Απριλίου του 2009 όταν ο ΠΑ.Σ.Π διορ-
γανώνει για πρώτη φορά στην ιστορία του το
Πανευρωπαϊκό Κογκρέσο της FIFPro στην Λε-
μεσό
l Η 19η Απριλίου 2012 όταν ο ΠΑ.Σ.Π είναι
παρόν στις Βρυξέλλες και στην υπογραφή του
Μνημονίου Συνεργασίας για το ενιαίο συμ-
βόλαιο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την
UEFA και FIFPro. 

ιστορίας!



(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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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΣΠ

Ανήκουστο είναι αυτό που σκέφτηκαν τα
τέσσερα σωματεία στη β΄ κατηγορία για
να ξεμπερδέψουν μια ώρα αρχύτερα από
τις υποχρεώσεις τους. Επειδή, η 4η ομά-
δα της βαθμολογίας, ΠΑΕΕΚ, δεν είχε πι-
θανότητες να εξασφαλίσει την άνοδο της
στην πρώτη κατηγορία, αποφάσισαν να
ακυρώσουν το θεσμό των πλέι οφ για τον
πρωταθλητή, αλλά και για την τελική κα-
τάταξη των ομάδων. Είχαν τους λόγους
τους, βεβαίως! Αυτός ήταν (άκουσον
άκουσον) να εξοικονομήσουν χρήματα
αφήνοντας για ακόμη μία φορά εκτεθει-
μένους τους παίκτες. Οι οποίοι αφού πά-
λεψαν και κέρδισαν την άνοδο τους στην
Α’ κατηγορία, θέλησαν να τους στερή-
σουν δύο μισθούς. Έκατσαν, λοιπόν, οι
τέσσερις πρόεδροι των τεσσάρων και
αποφάσισαν ότι τα τέσσερα παιχνίδια των
πλέι οφ είναι περιττά και ζήτησαν από
την ΚΟΠ να επικυρωθεί η βαθμολογία
όπως ολοκληρώθηκε στην πρώτη φάση.
Με πρωταθλήτρια τη Δόξα, η οποία μαζί
με Πάφο και Αγία Νάπα θα έπαιρναν το
εισιτήριο για τα «σαλόνια»! Που ξανα-
κούστηκε σ΄ ολόκληρο τον κόσμο να απο-
φασίζουν οι ομάδες πότε θα τελειώσει το
πρωτάθλημα, ακυρώνοντας εν μια νυκτί
κανονισμούς; Ευτυχώς, η αντίδραση του
προέδρου της ΚΟΠ, Κωστάλη Κουτσο-
κούμνη, ήταν άμεση, καθώς όταν ενημε-
ρώθηκε τηλεφωνικώς για το εν λόγω αί-
τημα, ήταν αρνητικός.
Άμεση ήταν και η αντίδραση του ΠΑΣΠ
σ΄ αυτή την πρόκληση των τεσσάρων σω-
ματείων και με επιστολή του προς την
Εκτελεστική εξέφρασε την κάθετη δια-
φωνία του.
Τελικά, η εισήγηση των ομάδων δεν ει-
σακούστηκε, ευτυχώς η Εκτελεστική αυ-
τή τη φορά, προστάτευσε το άθλημα, και
δεν ποδοπάτησε κανονισμούς. Γιατί αν
γινόταν κάτι τέτοιο θα γινόμασταν ρεζίλι
διεθνώς. Τελικά, τα πλέι οφ διεξήχθησαν
κανονικά, όπως έπρεπε, και ελπίζουμε αυ-
τή να είναι η πρώτη και τελευταία φορά,
που πρόεδροι ομάδων προσπαθούν με
τεχνάσματα να «φάνε» χρήματα από τους
παίκτες.

ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΛΕΪ ΟΦ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ

Θετικά ήταν τα μηνύματα που βγήκαν από
την συνάντηση του ΠΑΣΠ με το Σύνδεσμο Πα-
ρατηρητών, με αφορμή τις καταγγελίες των
τελευταίων σε βάρος δύο μελών μας, του
Γιώργου Μερκή και του Κώστα Ηλία για πε-
ριστατικά που έλαβαν χώρα στα αποδυτήρια
σε διαφορετικούς αγώνες. Το οξύμωρο της
υπόθεσης, βεβαίως, είναι πως στην περί-
πτωση του Ηλία, καταγγέλθηκε και ο πρόε-
δρος της Αλκής Νίκος Λίλλης, αλλά δεν τι-

μωρήθηκε. Μερκής και Ηλία, όμως, τιμωρή-
θηκαν με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών.
Ο ΠΑΣΠ εξέφρασε τις απόψεις του για το θέ-
μα αντιμετώπισης των μελών του από τους
παρατηρητές. Από την πλευρά του ο Σύνδε-
σμος Παρατηρητών ενημέρωσε τον ΠΑΣΠ για
τα καθήκοντα των παρατηρητών αγώνων και
τον τρόπο λειτουργίας τους και αποφασί-
στηκε πως πρέπει άμεσα να γίνουν οι απα-
ραίτητες κινήσεις για να ενημερωθούν οι

εμπλεκόμενοι για το τι πρέπει να προσέχουν
και για το ποιοι είναι οι κανονισμοί εντός στα-
δίων. Συμφωνήθηκε πως όλοι πρέπει να δεί-
ξουν κατανόηση και ιδιαίτερα ψυχραιμία, ού-
τος ώστε οι ποδοσφαιριστές να μην παρε-
κτρέπονται και οι παρατηρητές να μην κα-
ταγγέλλουν με το παραμικρό τους ποδο-
σφαιριστές. Έτσι και έγινε φυσικά και δεν
υπήρξαν άλλες καταγγελίες μετά απ΄ αυτές
των Μερκή και Ηλία. 

Αποφεύχθηκαν 
τα χειρότερα!
Αποφεύχθηκαν 
τα χειρότερα!
Αποφεύχθηκαν 
τα χειρότερα!
Αποφεύχθηκαν 
τα χειρότερα!
Αποφεύχθηκαν 
τα χειρότερα!
Αποφεύχθηκαν 
τα χειρότερα!
Αποφεύχθηκαν 
τα χειρότερα!
Αποφεύχθηκαν 
τα χειρότερα!
Αποφεύχθηκαν 
τα χειρότερα!

Έδειξαν κατανόηση οι παρατηρητές!

Η πρωταθλήτρια Αγία Νάπα
σε αγώνα με τη Δόξα. Δεν

θα ήταν φυσικά
πρωταθλήτρια αν 

δεν διεξάγονταν 
τα πλέι οφ!
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Ο ΠΑ.Σ.Π. παρουσίασε την Τετάρτη 15 Φε-
βρουαρίου 2012 στο Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ
την Έρευνα της Κύπρου για το ‘Black Book’
καθώς και τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊ-
κής Έρευνας που έγιναν από την FIFPro.
Δυστυχώς για την Κύπρο αποδείχτηκε  γι’
άλλη μια φορά ότι οι ποδοσφαιριστές ειδι-
κά αυτήν την περίοδο είναι ήρωες που αντι-
μετωπίζουν αυτή την κατάσταση και ότι δεν
αντιμετωπίζονται σαν όλους τους εργαζό-
μενους. Παραβιάζονται βασικά δικαιώμα-
τα τους με την ανοχή των αρμόδιων αρχών.
Γι’ αυτό είναι σημαντικό να καταλάβει και η
κυβέρνηση το μέγεθος του προβλήματος
που αντιμετωπίζουν σήμερα τα μέλη μας.
Η έρευνα της Κύπρου βασίστηκε πάνω στις
απαντήσεις  315 ποδοσφαιριστών  που αγω-
νίζονται κυρίως στην Α’ κατηγορία, αλλά
και στις κατηγορίες Β’, Γ’ και Δ’ του Κυπρια-
κού Ποδοσφαίρου. Κάποια από τα σημα-
ντικότερα αποτελέσματα σας τα παραθέ-
τουμε πιο κάτω:

l Στο σύνολο της ευρωπαϊκής έρευνας το
41.4% από τους Ποδοσφαιριστές που συμ-
μετείχαν δεν πληρώνονταν στην ώρα τους
και 53% δεν πληρώνονταν τα πριμ.
l Στην Κύπρο το 77% δεν πληρώνονται τους
μισθούς τους έγκαιρα, από τους οποίους το
74% 1-3 μήνες καθυστερημένα, το 21% από
3-6 μήνες, το 2% περισσότερο από 6 μήνες
και ένα 3% περισσότερο από ένα χρόνο.
l Το 99% των πληρωμών καθυστερούνται
γιατί οι ομάδες δεν έχουν τα χρήματα για
να πληρώσουν.
l Μόνο το 25% πληρώνουν τα πριμ στις
συμφωνηθείσες ημερομηνίες.
l Στο 30% δεν διατυπώνονται πουθενά τα
πριμ, ενώ στο 42% που υπάρχει λίστα πλη-
ρωμών στο 41% δεν δόθηκε αντίγραφο της
λίστας.
l 55% από όλους τους ποδοσφαιριστές που
συμμετείχαν πανευρωπαϊκά και δεν λάμ-
βαναν έγκαιρα τον μισθό τους δήλωσαν ότι
πλησιάστηκαν για να στήσουν παιχνίδια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ CYPRUS "BLACK BOOK" & FIFPro " BLACK BOOK EASTERN EUROPE"

Το άκρον άωτον
της αφερεγγυότητας!

Tην Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, η FIFPro (ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ποδοσφαιριστών) πα-
ρουσίασε το «Black Book Eastern Europe». 
Η Συνέντευξη τύπου έλαβε χώρα στο International Trade Union House (ITUH), στις Βρυ-
ξέλλες, στην οποία παρόντα ήταν τα μέλη της FIFPro Task Force, αλλά και όλοι οι σύν-
δεσμοι ποδοσφαιριστών από την Ανατολική Ευρώπη, Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και
υψηλοί προσκεκλημένοι.
Η ομάδα Task Force Eastern Europe της FIFPro εργάστηκε τους τελευταίους μήνες με
την συλλογή και επεξεργασία στοιχείων. Χιλιάδες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται
στην Ανατολική Ευρώπη, Ελλάδα και Κύπρο συνεργάστηκαν για την περάτωση αυτής της
έρευνας που ανέλαβε η ομάδα FIFPro Task Force. Τα αποτελέσματα της έρευνας, ανα-
φέρονται πλέον, με στοιχεία στο Black Book: μία ογκώδης έκθεση 140 σελίδων με ένα μα-
κρύ κατάλογο κακομεταχείρισης επαγγελματιών ποδοσφαιριστών στην Ανατολική Ευ-
ρώπη, Ελλάδα και Κύπρο.
Ο λόγος διεξαγωγής αυτής της έρευνας ήταν τα συνεχή παράπονα και τα γραπτά πα-
ράπονα που έχει λάβει η FIFPro όλα αυτά τα χρόνια από τους συνδέσμους αυτών των
χωρών. Πολλοί επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι θύματα σοβαρής κακομεταχείρι-
σης από τις ομάδες τους, τις ποδοσφαιρικές τους ομοσπονδίες και τους φιλάθλους. Το
ΔΣ της FIFPro Division Europe αποφάσισε την άνοιξη του 2011 να δημιουργηθεί η ομά-
δα και να διεξαχθεί έρευνα σε όλα αυτά τα θέματα που ταλανίζουν τον ποδόσφαιρο της
Ανατολικής Ευρώπης, Ελλάδας και Κύπρου και με την ελπίδα ότι πλέον πρέπει να γίνουν
σοβαρές αλλαγές.

Η παρουσίαση του «Black Book Eastern Europe»

Είναι αποδειγμένο ότι όταν ο ποδοσφαιρι-
στής δεν πληρώνεται στην ώρα του, τότε εί-
ναι ευάλωτος σε πολλούς επιτήδειους που
θέλουν να τον εκμεταλλευτούν. Όταν δεν
μπορούμε να εγγυηθούμε την έγκυρη κα-
ταβολή της μισθοδοσίας των ποδοσφαιρι-
στών τότε ποτέ δεν θα μπορέσουμε να ελέγ-
ξουμε τη διαφθορά στο ποδόσφαιρο. 
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Ανυπόθετες είναι οι ομάδες μας όσον αφορά τις υποχρεώσεις
τους έναντι των παικτών. Κι αυτό το αποδεικνύουν μέρα με τη
μέρα, μήνα με το μήνα. Όχι μόνο συνεχίζουν να αδυνατούν να
εξοφλήσουν τους παίκτες, αλλά όσο πάει ο καιρός, τους κο-
ροϊδεύουν περισσότερο. Οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί και
συνάμα ανατριχιαστικοί. Πλην μιας – δύο ομάδων, οι υπόλοιπες,
συνεχίζουν να αναιρούν υποσχέσεις, με τον εκνευρισμό των
παικτών να φθάνει στο ζενίθ.  
Οι παίκτες του Ολυμπιακού, της Σαλαμίνας και του Απόλλωνα
έχουν κάνει απεργία τον τελευταίο καιρό, καθώς τους οφείλο-
νται τέσσερα εώς πέντε μηνιάτικα, κάτι που έγινε θέμα και στην
ιστοσελίδα της FIFPro! Αν είναι δυνατόν! Δηλαδή τους... μισούς
μήνες φέτος είναι απλήρωτοι! Δεν υπολογίζονται βεβαίως τα
παλιά χρέη των ομάδων προς τους παίκτες (προσφυγές, επι-
ταγές, διακανονισμούς).
Αν τα συμπεριλάβουμε κι αυτά τότε θα ανακαλύψουμε ότι η
τρύπα του κυπριακού ποδοσφαίρου δεν έχει πάτο. Μέχρι στιγ-
μής οι ομάδες μας καταφέρνουν με περίτεχνες ενέργειες να
περνάνε τα κριτήρια της ΟΥΕΦΑ. Μέχρι, ως πότε, όμως θα συμ-
βαίνει αυτό; Το δεδομένο είναι πως θα έρθουν βαριές τιμωρίες
και τότε θα διαφανεί πόσο τραγική διαχείριση έκαναν οι πα-
ράγοντες των ομάδων τα τελευταία χρόνια. Η τρικυμία θα πα-
ρασύρει πολλούς!
Πλέον πρέπει να παρθούν μέτρα από την  ΚΟΠ  και να μπουν εγ-
γυήσεις για την καταβολή των μισθών των ποδοσφαιριστών.
Είναι κοροϊδία να μιλάμε για επαγγελματικά πρωταθλήματα και
να υπάρχουν ομάδες όπου δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε
τους δύο πρώτους μήνες, να μην έχουν καθόλου ασφαλιστική
κάλυψη για τους ποδοσφαιριστές τους και η ΚΟΠ να τους αφή-
νει να ξεκινούν το πρωτάθλημα για να το τελειώνουν κατα-
χρεωμένοι.
Αυτές οι συμπεριφορές είναι που προωθούν τη διαφθορά και
τη βία στο ποδόσφαιρο μας γιατί όταν μια ομάδα δεν ανταπο-
κρίνεται οικονομικά ούτε στο ελάχιστο τότε είναι εύκολος στό-
χος για πολλούς επιτήδειους που θέλουν να περάσουν τα δικά
τους συμφέροντα.

Η ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 

Η μία απεργία πίσω από την άλλη!

Δεν έχουν υπόθεση!Δεν έχουν υπόθεση!Δεν έχουν υπόθεση!Δεν έχουν υπόθεση!Δεν έχουν υπόθεση!Δεν έχουν υπόθεση!
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

Cypriot football is home
to tens of non Greek
speaking players, who
are all welcome under
the auspices of PASP, the
Pancyprian Footballers
Union. Our magazine of-
fers these players the
chance to learn all the lat-
est.

4. What the President has to
say
The president of the Pancyprian
Footballers Union, Spyros Neofytides,
prologues this edition of PASP’s official
magazine.

6-7. The best goals of the
season
After a week by week voting at the
website politis-sports.com, the fans
chose their best goals.  Ricardo
Laborde’s goal against APOEL on
Matchday 28 gathered 73% of the
votes!

10-11. The Castro case
After tough dealings by PASP, Cesar
Castro will be paid up by his former
club Olympiakos. The player went
through a difficult time when he was
threatened while at home at gunpoint,
not to claim the money he was owed.

12-13. Meeting with CFA
PASP met with the Cyprus Football

Association to discuss about the
national talent plan.

14-15. No All-Stars this year
The All-Star Game of 2012 never took
place and PASP believes that this had
a toll on the game.

16. Visits at schools
Footballers-members of PASP visited
the Third Technical School of Limassol
and the Christakeio Elementary school
in Germasogeis,  in an effort to
challenge violence. 

An English insight   in Cypriot football
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

18-19. A big problem
A research by CIES shows that Cypriot
football does face a big problem with a
lot of over aged players and non locals.

22-23. FIFPro and UEFA sign
the memorandum
An historic agreement between FIFPro

and UEFA also promises to change
Cypriot football.

26-27. The best in second
division
PASP hosted the annual second
division awards. Photos from the
ceremony.

28-29. KOA’s looking at the
problem
KOA, the Cypriot Sports Committee has
hosted a conference about football.

30-31. APOEL and AEL’s
success
Our magazine prepared a feature about
this season’s most successful teams,
champions AEL and Champions League
quarterfinalists APOEL.

32-33. The Carlsberg awards
Sports Writers choose the best players of
the week for the Carlsberg award.

34-35. Beach Soccer 2012
All the details on the 2012 edition of the
Beach Soccer tournament that will take
pace on 26 and 27 of May.

36. The safety of footballers
Petr Cech and Jose Mourinho saved
Francis Muamba. The story.

39. PASP acted fast
PASP worked fast and strong on two
occasions. Making sure players Merkis
and Elia weren’t wrongfully punished
by the disciplinary committee and
demanding the second division play-
offs aren’t cancelled.

42. FIFPro Black Book
The presentation of the FIFPro Black
Book of Eastern Europe.

43. Teams don’t pay
A feature on Cypriot teams who don’t
pay their footballers.

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!




