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ποδοσφαιριστης
ΤΟ ΛΕΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΥΕΦΑ!

«Ζούμε
στο 2013,
όχι στο
1950»!
n Σαφές το μήνυμα που έστειλε ο Πλατινί όταν
υπέγραφε συμφωνία με τη FIFPro για τους
ελάχιστους όρους στα συμβόλαια των
ποδοσφαιριστών
n «Η συμφωνία για τους ελάχιστους όρους που
πρέπει να υπάρχουν στα συμβόλαια των παικτών
είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Ζούμε
στο 2013, όχι στο 1950, πλέον»
n Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που ο ΠΑ.Σ.Π. τα
τελευταία χρόνια παλεύει για το θέμα
n Το μεγάλο βήμα έγινε στη συνάντηση της 26ης
Φεβρουαρίου στη Νιόν, με τον Σύνδεσμο να
παραδίδει συλλογική σύμβαση και να αποσπά
θετικά σχόλια
n Θα κάνουμε
ό,τι μπορούμε
ώστε η
συμφωνία να
υπογραφεί αυτό
το καλοκαίρι
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ΣΕΛ. 6-7
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Δωρεάν υπερηχογράφημα για τα μέλη του ΠΑΣΠ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί φίλοι, 

Mε τιμή

Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.

Σπύρος Νεοφυτίδης

Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Π.

Το εξώφυλλό μας τα λέει όλα. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Για την ακρίβεια, γράφε-
ται μια από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία του Κύπριου ποδοσφαιριστές. Οι
επίπονες και συνεχείς προσπάθειες που κάνουμε από την αρχή που αναλάβαμε τη κα-
θήκοντα στον ΠΑ.Σ.Π. με στόχο τη θέσπιση ενός συμβολαίου (minimum requirements)
που θα διασφαλίζει τους επαγγελματίες παίκτες-μέλη μας, είναι πλέον σε φάση υλο-
ποίησης.

Στη Νιόν τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Σύνδεσμος έβγαλε άσο από το μανίκι. Πα-
ρουσίασε συλλογική σύμβαση ενώπιον όλων των εμπλεκομένων μερών (UEFA, FIFPro,
ECA, EPFL, Κυπριακά σωματεία) και κατάφερε να πείσει ότι με αυτήν όχι μόνο δια-
σφαλίζονται τα συμφέροντα των ποδοσφαιριστών, αλλά και ότι εξυπηρετούνται οι
σύλλογοι.

Μέσω αυτής της συλλογικής σύμβασης, θα βάλουμε τάξη στο επάγ-
γελμά μας, αυτό του ποδοσφαιριστή. Τα μέλη μας θα αγωνίζονται
υπό αξιοπρεπείς συνθήκες. Θα έχουν ασφαλιστικά ταμεία κι άλλα
ωφελήματα που θα βοηθούν την ποδοσφαιρική τους ζωή και όχι
μόνο.

Επιδίωξή μας είναι να εφαρμοστούν τάχιστα τα συμφωνηθέντα
μεταξύ UEFA και FIFPro, ώστε απ΄ αυτό το καλοκαίρι αν είναι δυ-
νατόν να ανοίξει μια νέα σελίδα για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή.

Σε ό,τι αφορά τα άλλα ζητήματα που μας απασχόλησαν αυτή την
περίοδο, δεν σας κρύβω ότι είχαμε και δύσκολες στιγμές. Η κρί-
ση επηρέασε τους πάντες. Δεν το βάλαμε κάτω όμως. Παρά τις

αντιξοότητες της εποχής, όχι μόνο σταθήκαμε στα πόδια μας, αλλά αναβαθμιστήκα-
με κιόλας. Η διοργάνωση που καταστήσαμε θεσμό, το beach soccer θα πραγματοποι-
ηθεί κανονικότατα κι έστω και αν η υποστήριξη δεν είναι σαν αυτή που είχαμε σε άλ-
λες εποχές, ίσως να έχει και περισσότερη λάμψη.

Μάλιστα, αυτή τη χρονιά διοργανώσαμε ακόμη ένα σημαντικό γεγονός. To ΠΑ.Σ.Π.
Youth Legaue! Το ε γχείρημα, λοιπόν, πέτυχε και συνεχίζουμε με περισσότερη αυτο-
πεποίθηση.

Πλέον ο Σύνδεσμος αναβαθμίστηκε στο επικοινωνιακό κομμάτι. Διαθέτουμε γραφείο
Τύπου και παρέχουμε σχεδόν καθημερινά ενημέρωση στα μέλη μας και στον Τύπο για
όλα τα ζητήματα που σας αφορούν. Το έχετε ήδη διαπιστώσει.
Αυξήσαμε επίσης τον όγκο των δραστηριοτήτων μας, κάτι που θα δείτε και οι ίδιοι από
τις ακόλουθες σελίδες του περιοδικού, οι οποίες «ξεχειλίζουν» από γεγονότα στα οποία
είτε πρωταγωνιστούσαμε είτε είχαμε ενεργή συμμετοχή.

Φίλοι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι παρά τις δυσκολίες της εποχής, εμείς ήμασταν
εκεί. Αποδείξαμε ότι έχου με τους τρόπους, τις λύσεις, τη διάθεση. Και θα συνεχίσου-
με με ακόμη μεγαλύτερο σθένος την προσπάθεια για αναβάθμιση του Κύπριου ποδο-
σφαιριστή!
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TOP GOAL  HOLLAND&BARRETT 

Γκολάρες διε θνούς εμβέλειας!
Ο θεσμός για ανάδειξη του Top Goal Holland&Barrett της αγωνιστικής στέφθηκε από
απόλυτη επιτυχία. Σε αυτό το πρωτάθλημα μπήκαν γκολάρες, οι οποίες προκάλεσαν
αίσθηση παγκοσμίως. Μιλάμε για τέρματα κάποια εκ των οποίων θα μείνουν χα-
ραγμένα στη μνήμη των φίλων του ποδοσφαίρου, όπως αυτό που σημείωσε ο Φερ-
νάντες της Δόξας κόντρα στην Αλκή.
Πριν παραθέσουμε τους νικητές κάθε αγωνιστικής, να σημειώσουμε ότι ο ΠΑ.Σ.Π σε
συνεργασία με το Balla δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες να ψηφίσουν κάθε εβδο-
μάδα το Top Goal Holland&Barrett της αγωνιστικής, μέσα από τις προτάσεις του Πα-
γκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών! Το σύστημα μας δεν επιτρέπει στον οποιο-
δήποτε χρήστη να ψηφίζει πέραν από μία φορά από κάθε υπολογιστή. Με αυτό τον
τρόπο διασφαλίζεται η εγκυρότητα του αποτελέσματος για το κορυφαίο γκολ κάθε
αγωνιστικής.

5ο στον κόσμο το
γκολ του Πιερέττη!
Πέμπτο στον κόσμο αναδείχθηκε τελικά το
τέρμα του άσου της Αγίας Νάπας, Αδάμου
Πιερέττη! Το γκολ του άσου της ομάδας της
ελεύθερης Αμμοχώστου κόντρα στην ΑΕΠ (με
απευθείας κτύπημα κόρνερ) συμπεριλήφθη-
κε στα κορυφαία τέρματα της υφηλίου από
τη γνωστή ιστοσελίδα tvgolo. Τελικά, όπως
σημειώσαμε, μετά από τη ψηφοφορία των
αναγνωστών πήρε την πέμπτη τιμητική θέση
για τη συγκεκριμένη εβδομάδα. Πήρε ποσο-
στό 4,24% από συνολικά 22.544 ψήφους!

1η Σίλας (ΑΕΠ) 32%

2η Αλωνεύτης (ΑΠΟΕΛ) 49.74%

3η Ρέζεκ (Ανόρθωση) 78.03%

4η Ρέζεκ (Ανόρθωση) 52.48%

5η Λαμπόρδε (Ανόρθωση) 91.86%

6η Σουάνης (Απόλλωνας) 57.73%

7η Νικολάου (ΑΕΛ) 67%

8η Ντάεμεν (ΑΕΚ) 79%

9η Χαμντανί (Απόλλωνας) 50%

10η Σπαντάτσιο (Ανόρθωση) 51%

11η Πάλιτς (ΑΕΚ) 40%

12η Ρέζεκ (Ανόρθωση) 82%

13η Σοάρες (Ομόνοια) 44%

14η Παύλου (ΑΕΚ) 72%

15η Κάστρο (Ολυμπιακός) 56%

16η Κάστρο (Ολυμπιακός) 43%

17η Πιερέττης (Αγία Νάπα) 67%

18η Αουρέλιο (Εθνικός Άχνας) 63%

19η Φερνάντες (Δόξα) 94%

20ή Οκκάς (Ανόρθωση) 51%

21η Εγγλέζου (Νέα Σαλαμίνα) 54%

22η Μιχαήλ (Ολυμπιακός) 41%

23η Κάστρο (Ολυμπιακός) 47%

24η Ντα Σίλβα (ΑΕΚ) 52%

25η Ιτζάκι (Ανόρθωση) 70%

26η Εντάο (Ολυμπιακός) 62%

27η Εφραίμ (Ομόνοια) 55%

28η Μονακέλο (Ολυμπιακός) 78%

29η Εγγλέζου (Νέα Σαλαμίνα) 52%

30ή Ντα Σίλβα (ΑΕΚ) 61%

31η Χριστοφή (Ομόνοια) 38%

32η Σωτηρίου (Ολυμπιακός) 60%
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TOP GOAL  HOLLAND&BARRETT 

Διεθνής διάκριση 
για Ενρίκε
Ο Ενρίκε του Ολυμπιακού έλαβε την
7η θέση στο διαγωνισμό της ιστοσε-
λίδας tvgolo συγκεντρώνοντας πο-
σοστό 5,52% από τα 15700 άτομα,
τα οποία ψήφισαν, για το γκολ που
σημείωσε την 13η αγωνιστική. Η λό-
μπα του Ενρίκε, σχεδόν από το κέ-
ντρο του γηπέδου, στο ματς του Ολυ-
μπιακού με την ΑΕΠ πήρε και τη δεύ-
τερη θέση στο δικό μας διαγωνισμό
«Top Goal Holland&Barrett της αγω-
νιστικής» με μόλις 32 ψήφους δια-
φορά.

Ακολούθησαν οι 
Όπερ και Αουρέλιο
Απίστευτο! Μετά τον Πιερέττη σειρά
πήραν άλλοι δυο παίκτες. Υποψη-
φιότητα για το καλύτερο τέρμα της
εβδομάδας στην υφήλιο, που ανα-
δεικνύεται από τη γνωστή ιστοσελί-
δα tvgolo, έθεσαν και οι ποδοσφαι-
ριστές του Εθνικού και της Νέας Σα-
λαμίνας Μάρκο Αουρέλιο και  Άντρες
Όπερ. Ο Αουρέλιο στον αγώνα της
ομάδας του με την Αγία Νάπα σκό-
ραρε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ.
Όσο για τον Όπερ πέτυχε εκείνο το
απίστευτο τέρμα κόντρα στην ΑΕK,
κάνοντας μια ασυνήθιστη λόμπα.

Γκολάρες διε θνούς εμβέλειας!

Το κτύπημα του Σκορπιού από τον «Ρίκκι»
Το καλύτερο γκολ του 2013! Δεν το λέει
ο ΠΑΣΠ αυτό. Έτσι το χαρακτήρισε στα
τέλη Ιανουαρίου μια από τις διεθνείς
ιστοσελίδες που παραληρούσαν μετά το
απείρου κάλλους τέρμα του Ρικάρντο
Φερναντές της Δόξας, κόντρα στην Αλκή
(19η αγ.). Το κτύπημα του Σκορπιού
όπως χαρακτηρίστηκε το τέρμα του, ψη-
φίστηκε ως το δεύτερο καλύτερο της
υφηλίου για τη συγκεκριμένη εβδομά-
δα με 8,091 ψήφους και ποσοστό
24.21%. Στην πρώτη θέση ήταν το γκολ
του Αλ Νταρντούρ με 9.278 ψήφους.
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ΒΡΑΒΕΙΑ  ΠΑΣΠ-ΑΝΤ1-ΟΠΑΠ

Έλαμψαν οι πραγ  ματικοί αστέρες!



Η Τρίτη 21 Μαΐου ήταν μια σημαντική ημέ-
ρα για τον ΠΑ.Σ.Π. Η βραδιά της συ γκεκρι-
μένης ημέρας είχε ξεχωριστή σημασία για
μας. Κι αυτό γιατί έλαμψαν οι αστέρες του
ποδοσφαίρου. Οι πραγματικοί πρωταγω-
νιστές του αθλήματος, δηλαδή τα μέλη μας,
αυτούς για τους οποίους μαχόμαστε καθη-
μερινά.
Ο πρόλογος ασφαλώς για τις βραβεύσεις
ΑΝΤ1-ΠΑΣΠ-ΟΠΑΠ που πραγματοποιήθη-
καν στο Παβίλιον.
Η ικανοποίηση του Συνδέσμου μας είναι με-
γάλη, καθώς οι ποδοσφαιριστές γεύτηκαν
τους καρπούς των κόπων τους. Τιμήθηκαν
όπως τους άξιζε, για τα όσα πρόσφεραν  στο
γήπεδο για μια ολόκληρη σεζόν.
Παραθέτουμε τις βραβεύσεις:
l Κορυφαίος Τερματοφύλακας: Ούργκο
Πάρντο
l Ακραίοι αμυντικοί: Μάριο Σέρτζιο, Άντο-
νι Σκαραμοτσίνο.a
l Κορυφαίοι Κεντρικοί αμυντικοί: Ντόσα
Τζούνιορ Μπράνκο Ίλιτς.
l Ακραίοι επιθετικοί μέσοι: Μαντούκα, Χρι-
στοφή

l Καλύτεροι κεντρικοί μέσοι: Αλέξανδρος
Τζίολης, Νούνο Άσις, και Άλεξ Ντα Σίλβα
l Κορυφαίος επιθετικός: Αντρέ Άλβες
l Καλύτερος προπονητής του πρωταθλή-
ματος αναδείχθηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς
l Ειδική βράβευση έγινε στην ΑΕΛ για την
πορεία της στο Γιουρόπα Λιγκ.
l Τιμήθηκε η πρωταθλήτρια ομάδα του
ΑΠΟΕΛ, η δευτεραθλήτρια ομάδα της Ανόρ-
θωσης και οι δυο Φιναλίστ του Κυπέλλου
ΑΕΛ και Απόλλωνας.
l Ο Μπερνάρντο Βασκονσέλος βραβεύτη-
κε ως ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήμα-
τος.
l Βραβεύτηκε επίσης ο Ρικάρντο Φερνά-
ντες (Δόξα) για το απείρου κάλλους τέρμα
που σημείωσε.
l Καλύτερος Κύπριος: Δημήτρης Χριστο-
φή.
l Καλύτερος ξένος: Αλεξ Ντα Σίλβα.
l Ο Ουρκό Πάρντο ήταν το πρόσωπο της
βραδιάς καθώς αναδείχθηκε πολυτιμότε-
ρος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος.
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Έλαμψαν οι πραγ  ματικοί αστέρες!
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Κινούμε γη και  ουρανό!
Ένα από τα θέματα που απασχολεί έντονα τον
Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών είναι η
προώθηση του ενιαίου συμβολαίου με τους ελά-
χιστους όρους (Minimum requirements for
standard player contracts), που συμφωνήθηκαν
στις 19 Απριλίου 2012. Η ΟΥΕΦΑ και η FIFPro
κατέληξαν σ΄ αυτήν την ιστορική συμφωνία,
αφενός για να διασφαλιστούν βασικά δικαιώ-
ματα των παικτών και να βελτιωθούν οι συν-
θήκες εργασίας τους και αφετέρου τα σωματεία
να καταστούν πιο επαγγελματικά. Αρκετές Ομο-

σπονδίες το υιοθέτησαν άμεσα, αν και η ΟΥΕΦΑ
έδωσε χρονικό περιθώριο δύο χρόνων για την
εφαρμογή του. Ο ΠΑΣΠ μάχεται μέρα νύκτα για
να εφαρμοστεί από την επόμενη ποδοσφαιρική
περίοδο. Η κρίσιμη συνάντηση με υψηλόβαθ-
μα στελέχη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για
τη συζήτηση και προώθηση του ενιαίου συμ-
βολαίου για την Κύπρο, πραγματοποιήθηκε στις
26 Φεβρουαρίου στη Νιόν. O ΠΑΣΠ εκπροσω-
πήθηκε από τον πρόεδρο του Σπύρο Νεοφυτί-
δη και τον εκ των νομικών συμβούλων του,

Λούη Χατζηδημητρίου, η ΚΟΠ από τους Ανδρέα
Πέτσα και Αφροδίτη Χατζηπαναγή, ενώ το πα-
ρών τους έδωσαν εκπρόσωποι της FIFPro ,της
ECA και της EPFL. Στη συνάντηση παρευρέθη-
καν, επίσης, και παράγοντες της Ανόρθωσης
(Ανδρέας Θεμιστοκλέους), της Ομόνοιας (Χρι-
στόφορος Χριστοφη, Παύλος Νικολαΐδης) και
του ΑΠΟΕΛ (Μάριο Γεωργίου, Μιχάλη Ραφαήλ).
Ο Σύνδεσμος, εξέπληξε άπαντες με την ετοιμα-
σία και την παράδοση της συλλογικής σύμβασης
(ενιαίο συμβόλαιο)! Η κίνηση αντικρίστηκε θε-

Συνάντηση με Λευκαρίτη
Ο ΠΑΣΠ κίνησε γη και ουρανό και συνεχίζει να το κά-
νει, ώστε το ενιαίο συμβόλαιο να τηρηθεί άμεσα. Μέ-
σα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, ο Σπύρος Νε-
οφυτίδης και ο εκ των νομικών συμβούλων του Συν-
δέσμου, Λοΐζος Χατζηδημητρίου, είχαν πρόσφατα ση-
μαντική συνάντηση με τον Μάριο Λευκαρίτη, ο οποί-
ος είναι ο άνθρωπος-κλειδί στον χώρο του παγκό-
σμιου και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ως γνωστό,
εκτός από επίτιμος πρόεδρος της ΚΟΠ, είναι αντι-
πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ και μέλος της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της ΦΙΦΑ.
Στη συνάντηση που έγινε στη Λεμεσό, οι Νεοφυτίδης
και Χατζηδημητρίου, υπερτόνισαν την ανάγκη ώστε να
επισπευστούν οι διαδικασίες για υπογραφή της συλ-
λογικής σύμβασης που θα διασφαλίζει το μέλλον των
ποδοσφαιριστών και που θα είναι προς συμφέρον των
σωματείων.

Πριν λίγες εβδομάδες στα
εγκαίνια των νέων γραφείων της

FIFPro στο Άμστερνταμ, προσκλήθηκε και
ο Σπύρος Νεοφυτίδης. Η παρουσία του προέ-

δρου του ΠΑΣΠ δεν είχε τυπικό χαρακτήρα. Συζή-
τησε με παράγοντες διεθνών σωμάτων συνδικαλι-
στικά ζητήματα. Πρώτο θέμα στην ατζέντα ήταν η

συλλογική σύμβαση. Ο Νεοφυτίδης έκανε τις απαραί-
τητες επαφές και έλαβε εκ νέου διαβεβαιώσεις ότι

υπάρχει όλη η καλή διάθεση από πλευράς τους
προκειμένου να έρθουν στην Κύπρο από τον
Ιούνιο, προκειμένου να υπογραφεί η συλλο-

γική σύμβαση και να εφαρμοστεί από
το πρωτάθλημα της σεζόν

2013-14.

Συζητήσεις 
στο Άμστερνταμ
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Κινούμε γη και  ουρανό!
τικά από τους εμπλεκόμενους, κάτι το οποίο
μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι σύντομα οι συν-
θήκες εργασίας για τους ποδοσφαιριστές θα
αλλάξουν ριζικά. Διαπιστώσαμε ότι όλοι οι
εμπλεκόμενοι, έδειξαν να συμμερίζονται τις
ανησυχίες μας για το μέλλον του Κύπριου πο-
δοσφαιριστή και γενικότερα του επαγγελμα-
τία που αγωνίζεται στο νησί μας.
Αυτό που απομένει είναι κάποιες μικρές τοπο-
θετήσεις/εισηγήσεις από μέρους των σωμα-
τείων και της ΚΟΠ, για να υπογραφούν τα απα-
ραίτητα συμφωνητικά έγγραφα.
Ο ΠΑΣΠ προγραμματίζει σειρά επαφών με την
Ομοσπονδία ώστε να τρέξει το θέμα και να αρ-
χίσουν οι ομάδες να προσαρμόζονται στα νέα
δεδομένα από την αμέσως επόμενη ποδο-
σφαιρική χρονιά.

Θετικοί ΚΟΠ και ομάδες
Τόσο η ΚΟΠ όσο και τα σωματεία, αμέσως με-
τά τη συνάντηση στη Νιόν, ξεκαθάρισαν ότι εί-
ναι έτοιμοι να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα. Η
Ομοσπονδία με ανακοίνωση της τόνιζε πως
«βρίσκεται πολύ κοντά στην πλήρη εφαρμογή
και εναρμόνιση της με τη συμφωνία». Από την
πλευρά της η Ανόρθωση, σημείωνε πως «επί
τη ευκαιρία της συνάντησης, καθώς και των
ενεργειών που έχουν γίνει τόσο από τον ΠΑΣΠ
όσο και από την ΚΟΠ θα θέλαμε να χαιρετή-
σουμε τις κοινές προσπάθειες και να σημειώ-
σουμε ότι στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που
αποσκοπεί στην αναβάθμιση του κυπριακού
ποδοσφαίρου γενικότερα».
Με την καθιέρωση ενός επαγγελματικού συμ-
βολαίου με τους ελάχιστους όρους, συμφωνούν
και οι «αιώνιοι». Μπορεί ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια
να μην έχουν εκδώσει δημόσια τοποθέτηση για
το θέμα, όμως, ο Σύνδεσμός μας ενημερώθη-
κε επίσημα από τους δυο συλλόγους ότι αντι-
μετωπίζουν ιδιαίτερα θετικά το ζήτημα.

«Μια μεγάλη ευκαιρία»
Αρχές Απριλίου ο ΠΑΣΠ, επανήλθε, και με επι-
στολή καλούσε την ΚΟΠ, τα σωματεία, την
ΟΥΕΦΑ και την FIFPro, να δραστηριοποιηθούν
και να προωθήσουν το θέμα του ενιαίου συμ-
βολαίου. «Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλους
εμάς να δείξουμε προς όλους τους εμπλεκο-
μένους ότι είμαστε μια Ευρωπαϊκή χώρα με νέ-
ους, φιλόδοξους ανθρώπους που μπορούν να
βοηθήσουν στην ανάπτυξη και προστασία του
αθλήματος», αναφερόταν μεταξύ άλλων.

Τελικά εμείς

που ζούμε;

Τη σημασία του ενιαίου συμβολαίου την έδωσε με

μία χαρακτηριστική δήλωση ο πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ,

Μισέλ Πλατινί: «Η συμφωνία για τους ελάχιστους

όρους που πρέπει να υπάρχουν στα συμβόλαια των

παικτών είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα

εμπρός. Ζούμε στο 2013, όχι στο 1950». Είναι

μια ευκαιρία να αποδείξουμε και εμείς, ως

κυπριακό ποδόσφαιρο, ότι δεν ζούμε

στο 1950!

Τι περιέχει το ενιαίο συμβόλαιο...
Πολλές ομάδες απέφευγαν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των παικτών, με συμβόλαια που
δεν ήταν τόσο επαγγελματικά. Για παράδειγμα δεν κάλυπταν ιατρικά τους ποδοσφαιριστές,
κάτι που είδαμε να συμβαίνει πολλάκις. Με την υιοθέτηση του ενιαίου συμβολαίου φεύγει και
ένας βραχνάς από τα σωματεία, καθώς με την ασφαλιστική κάλυψη θα βάζουν λιγότερο το χέ-
ρι στην τσέπη.
Κάποιοι από τους βασικούς όρους που προνοεί το ενιαίο συμβόλαιο έχουν ως ακολούθως:
l Κοινωνικές ασφαλίσεις
l Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
l Ασφαλιστική κάλυψη
l Δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης (κατάργηση του εμπάργκο δηλώσεων)
l Ο παίκτης υποχρεούται να υπακούει στους πειθαρχικούς κανονισμούς της ομάδας. Θα του
παραδίνονται με την υπογραφή του συμβολαίου. Οι εσωτερικοί κανονισμοί πρέπει να κατατί-
θενται και στην ομοσπονδία
l Ο παίκτης θα έχει το δικαίωμα δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης από δικό του γιατρό
l Τρία απαραίτητα γνήσια αντίτυπα του συμβολαίου. Ένα που θα κατατίθεται στην ομοσπον-
δία, ένα για το σωματείο και ένα που θα έχει στην κατοχή του ο παίκτης
l Δεν υπάρχει η «περίοδος χάριτος» στο νέο συμβόλαιο όσον αφορά θέματα πληρωμών
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ΕΓΙΝΕ ΘΥΜΑ ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ Ο ΣΟΛΟΜΟΝ ΓΚΡΑΪΜΣ, 
ΩΣΤΟΣΟ, Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ
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Υπόθεση Σόλομον Γκράιμς! Μεγάλη
περιπέτεια για τον παίκτη και τον
ΠΑ.Σ.Π., αλλά και μεγάλη δικαίωση. Ο
ποδοσφαιριστής της Νέας Σαλαμί-
νας βρέθηκε θετικός σε έλεγχο
ντόπινγκ και από 'κει και πέρα
άρχισε ένας γολγοθάς για τον
ίδιο και τον Σύνδεσμο. Τελι-
κά μετά από αγώνες πετύ-
χαμε το εξής: να τιμωρη-
θεί ο παίκτης με ελα-
φριά ποινή, αφού
αποδείξαμε ότι δεν
είχε κάνει σκόπιμα χρήση
της ουσίας. Η ιστορίαέβγαλε
δυο συμπεράσματα. Πρώτον ότι ο
ΠΑ.Σ.Π. είναι δίπλα στα μέλη του και
δεν μένει στα λόγια, αλλά κι ότι είναι
σε θέση να τους προστατέψει. Δεύτε-
ρον, οι ποδοσφαιριστές πρέπει να εί-
ναι διπλά και τριπλά προσεκτικοί για
να μην.γίνονται θύματα από άγνοια
(βλ. συνεχείς προσπάθειές μας για το
αντιντόπινγκ-ετήσια συμπόσια).
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To Story
1η Φεβρουάριου 2013: Ο Γκράιμς βρέθηκε θετικός
σε χρήση μεθυλεξαναμίνης, σε ποδοσφαιρικό αγώ-
να που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του περασμέ-
νου Νοεμβρίου. Ο παίκτης αποτάθηκε άμεσα στον
Σύνδεσμο, ενημερώνοντας πως δεν είχε ποτέ χρη-
σιμοποιήσει εν γνώσει του τη συγκεκριμένη ουσία.
Ο ΠΑΣΠ δεν έμεινε απαθής μετά απ΄ αυτή την κα-
ταγγελία και άρχισε αμέσως προσπάθειες για δια-
λεύκανση της υπόθεσης, μέσω ενεργειών του εκ των
νομικών του συμβούλων, Λοΐζου Χατζηδημητρίου.

2α Φεβρουαρίου 2013: Οι ενέργειες του Παγκύ-
πριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) σε σχέ-
ση με το κρούσμα ντόπινγκ που προέκυψε μετά από
έλεγχο σε παιχνίδι του περασμένου Δεκεμβρίου, έγι-
ναν θέμα στην διεθνούς φήμης αθλητικής ιστοσελί-
δας Goal.com. Σε δημοσίευμα της γνωστής αθλητι-
κής ιστοσελίδας, έγινε αναφορά στο περιστατικό, με
τον συντάκτη του σχετικού ρεπορτάζ να επικαλείται
το δελτίο Τύπου που είχαμε εκδώσει την περασμέ-
νη Παρασκευή (01/02).

3η Φεβρουαρίου 2013: Ενδιαφέρουσες πληροφο-
ρίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας:
l Δεν γνώριζε τι περιείχε το σκεύασμα που του δό-
θηκε.
l Η ουσία που ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του δεν
συγκαταλέγεται στην κατηγορία αυτών, με τις οποί-
ες είναι ιδιαίτερα αυστηρή η WADA.
l Μαρτυρίες ανθρώπων της Νέας Σαλαμίνας, ενί-
σχυαν τη θέση του παίκτη.
l Υπήρξε μαρτυρία σε βάρος ανθρώπου του προ-
πονητικού τιμ της ομάδας, που φερόταν ως ο υπεύ-
θυνος.
l Ο ποδοσφαιριστής αρχικά απέρριψε πρόταση να
παραδεχθεί και να του επιβληθεί η ελαφρύτερη των
ποινών, θέλοντας να αποδείξει την αθωότητα του σε
δίκη (άλλαξε βέβαια γραμμή, αφού τώρα θα παρα-
δεχθεί την ύπαρξη της ουσίας στον οργανισμό του-
όχι βέβαια τη σκόπιμη χρήση της).

30 Απριλίου 2013: Ο ποδοσφαιριστής πληροφό-
ρησε τον ΠΑ.Σ.Π. ότι το πειθαρχικό συμβούλιο της
Εθνικής Επιτροπής Αντιντόπινγκ, αποφάσισε να τον
τιμωρήσει με τρίμηνο αποκλεισμό. Πρόκειται για την
πιο ανώδυνη ποινή που θα μπορούσε να του επι-
βληθεί υπό τις περιστάσεις. Ο νομικός σύμβουλος,
Λοΐζος Χατζηδημητρίου, χειρίστηκε το θέμα της εκ-
προσώπησης του Γκράιμς από τον περασμένο Φε-
βρουαριο, ολοκληρώνοντας τις προσπάθειές του την
Πέμπτη 25/04, όταν πραγματοποιήθηκε η δίκη. Ακο-
λούθησε επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής Επιτρο-
πής Αντιντόπινγκ.
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Άμεσα, δίχως καμιά χρονοτριβή, ο Παγκύπριος
Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών ύψωσε ασπίδα
προστασίας στο μέλος του Φρέντι Ντο Σάντος.
Ο παίκτης από την Αγκόλα διεκδικούσε ένα ση-
μαντικό ποσό από την ΑΕΛ, η οποία, όμως, σφύ-
ριζε αδιάφορα. Αρκετές φορές οι διοικούντες
την ομάδα, του υποσχέθηκαν ότι θα τον ξο-
φλούσαν, ωστόσο, η διοίκηση της λεμεσιανής
ομάδας, έμενε μόνο στα λόγια. Αυτό υποστή-
ριξε ο παίκτης. Ο ΠΑΣΠ, όχι μόνο φιλοξένησε
δηλώσεις του πρώην παίκτη της Ομόνοιας στην
ιστοσελίδα του (www.pasp.org.cy ), κάτι που εί-
ναι ευπρόσδεκτος να κάνει κάθε μέλος εφόσον
επιθυμεί να εκφραστεί για κάποιο θέμα, αλλά
έκανε και τα δέοντα για να πληρωθεί ο παίκτης.
Δήλωσε συγκεκριμένα: «Μου λένε αύριο Φρέ-
ντι ή περίμενε λίγο ακόμη. Αυτό συμβαίνει εδώ
και αρκετό καιρό. Όσο αγωνιζόμουν στην ΑΕΛ,
έδινα τον καλύτερό μου εαυτό. Έδινα και την
ψυχή μου. Όμως, νιώθω πως δεν με σέβονται,
όπως τους σεβάστηκα εγώ. Έτσι, δεν θα περι-
μένω άλλο. Δεν μ΄ αρέσει που το κάνω αυτό,
αλλά δεν μπορώ να με κοροϊδεύουν».

Η διάψευση
Με ανακοίνωση της η ΑΕΛ διέψευσε κατηγο-
ρηματικά τον παίκτη, τονίζοντας ανάμεσα σε
άλλα πως: «ο ποδοσφαιριστής είναι εξοφλημέ-
νος μέχρι και το τελευταίο σεντ από την ομά-
δα μας και δεν του οφείλεται οτιδήποτε. Αν ο
ποδοσφαιριστής επιμένει ότι έχει να παίρνει
οφειλόμενα από την ΑΕΛ, τον καλούμε να προ-
σφύγει στα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας,
του κράτους και της ΦΙΦΑ.

Η ΑΕΛ, εάν ο ποδοσφαιριστής δεν ανα-
καλέσει τις δηλώσεις του, προτίθεται να
κινηθεί νομικά εναντίον του». 

Και η πληρωμή
Φυσικά ο παίκτης δεν
ήταν τρελός να
βγει δημόσια
και να απαι-
τεί δεδου-
λ ε υ μ έ ν α
του που
δεν δικαι-
ούται. Ο
Φρέντι, έβαλε
νερό στο κρασί του,
χάρισε κάποια χρήματα και η ΑΕΛ τον εξόφλη-
σε. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Φρέντι ευχα-
ρίστησε τον Σύνδεσμο με νέες δηλώσεις στην
ιστοσελίδα του ΠΑΣΠ.  Ανέφερε ότι, όταν αντι-
μετώπιζε κάποιες δυσκολίες, το συνδικαλιστι-
κό σώμα των ποδοσφαιριστών στην Κύπρο τον
βοήθησε και προέτρεψε και άλλους παίκτες να
ακολουθήσουν την ίδια οδό. «Έχω την ανάγκη
να ευχαριστήσω δημόσια τον ΠΑΣΠ για τη με-
γάλη βοήθεια που μου έδωσε σε επαγγελ-
ματικά μου θέματα. Με στήριξε στις δυ-
σκολίες μου και με βοήθησε να βρω λύ-
σεις σε κάποια προβλήματα. Με την ευ-
καιρία θέλω να συμβουλέψω και τους
υπόλοιπους συναδέλφους μου να
αξιοποιούν το συνδικαλιστικό τους
σώμα», ήταν τα λόγια του 33χρο-
νου άσου.

«Βοηθείστε τον Γκιλβάν!». Αυτός ήταν ο τίτλος που
είχαμε χρησιμοποιήσει πέρσι στο περιοδικό μας
λίγο μετά το τέλος της σεζόν 2010-11, αναφερό-
μενοι στην περίπτωση του Βραζιλιάνου αμυντικού
της Δόξας Κατωκοπιάς. Βλέπετε, ο παίκτης είχε δια-
γνωστεί με καρκίνο και ο ΠΑΣΠ είχε διοργανώσει
έρανο με στόχο την οικονομική ενίσχυσή του. Τα
έξοδα γι΄ αυτόν ήταν πολλά, καθώς ο Γκιλβάν Ρόσα
ντε Λίμα ήταν στο στάδιο της χημειοθεραπείας.
Όλα αυτά τα τραγικά ανήκουν στο παρελθόν!
Ο Γκιλβάν πλέον είναι καλά στην υγεία του. Όπως
μας ενημέρωσε και παλιός συμπαίκτης του στη Δό-

ξα Κατωκοπιάς, απολαμβάνει τη συντροφιά της συ-
ζύγου του και του γιού του, ενώ πλέον άρχισε να
παίζει και ποδόσφαιρο! Ο 31χρονος πλέον ποδο-
σφαιριστής αγωνίζεται στην Sociedade Esportiva
Unaí Itapuã.
Ως Σύνδεσμος θέλουμε για μια ακόμη φορά να ευ-
χαριστήσουμε τους ποδοσφαιριστές-μέλη μας και
τους αρχηγούς των ομάδων που τότε είχαν αντα-
ποκριθεί στο κάλεσμά μας για οικονομική βοήθεια
του ποδοσφαιριστή. Η δύναμη του ποδοσφαίρου σε
κάποια θέματα είναι ανυπέρβλητη και αυτό απο-
δείχθηκε για μια ακόμη φορά.

Νίκησε τον καρκίνο ο Γκιλβάν!

Ο ΦΡΕΝΤΙ ΒΟΗΘΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟN ΠΑΣΠ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ 
ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ
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Επιστολή-σοκ έφτασε στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Π. στις 22
Απριλίου! Σύζυγος ποδοσφαιριστή εξέφραζε κραυγή αγω-
νίας για το αύριο. Με τη γραπτή τοποθέτησή της μας συ-
γκλόνισε, αφού έθεσε θέμα επιβίωσης οικογενειών!
Έδωσε μια άλλη διάσταση στο θέμα της οικονομικής ασυ-
νέπειας των συλλόγων. Μας θύμισε κάτι που πολλές φο-
ρές κάποιοι ξεχνούν. Ένας ποδοσφαιριστής είναι και γονιός,
οικογενειάρχης, σύζυγος. Ένας άνθρωπος σαν όλους τους
άλλους, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όταν μένει
απλήρωτος μέχρι και πέντε μήνες.
Διαβάστε την συγκλονιστική επιστολή:

«Αγαπητοί κύριοι,
Επικοινωνώ μαζί σας σε μια απέλπιδα προσπάθεια για ου-
σιαστική στήριξη για την επιβίωση μας πλέον. Αντιλαμβά-
νομαι την προσπάθεια που καταβάλλετε κάθε χρόνο ειδικά
αυτή την εποχή για την προάσπιση των δεδουλευμένων των
ποδοσφαιριστών, όμως, πλέον τίθεται σοβαρότατο θέμα επι-
βίωσης των οικογενειών μας.
Είναι απαράδεκτο ομάδες που ξεκινούν τη χρόνια με μειω-
μένο προϋπολογισμό να μην μπορούν να ανταποκριθούν
στις οφειλές τους. Πού είναι οι διοικήσεις, ποιός διαχειρίζε-
ται αυτούς τους πάντα προβληματικούς προϋπολογισμούς και
γιατί αυτό πρέπει να απασχολεί τους ποδοσφαιριστές; Γιατί
πρέπει να δέχονται την απλή εξήγηση πως δεν υπάρχει μια;
Δεν μιλάμε για ένα ή δυο μήνες, αλλά για 5 ολόκληρους μή-
νες που συμπληρώνονται με το τέλος του τρέχοντος μήνες! Μι-
σό συμβόλαιο! Και μάλιστα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που

έχουν να παίρνουν από την περσινή χρόνια!
Πώς θα επιβιώσουμε όταν αυτό είναι το μοναδικό εισόδημα
που μπαίνει στο σπίτι μας; Οι πλείστες σύζυγοι από μας δεν
μπορούν να εργαστούν ή έχουν εγκαταλείψει τις δουλειές
τους για να αναθρέψουν τα παιδιά τους, αφού το ακανόνι-
στο και άλλοτε βεβαρημένο προγράμματα των συζύγων, δεν
δίνει περιθώρια σε όσες είναι μητέρες να εργαστούν. Και με
ποιο θάρρος οι οπαδοί εκδίδουν ανακοινώσεις αναφέρο-
ντας πως «δε μας ενδιαφέρει αν οι παίκτες είναι απλήρωτοι,
αφού σε όλες τις ομάδες είναι».

Ντροπή! Πραγματικά. Σαν να μην είμαστε άνθρωποι.
Οι ποδοσφαιριστές, Κύπριοι, ξένοι ή μη, δουλεύουν για
να ζήσουν, όπως όλος οκόσμος. Το ίδιο προσπαθούν
όλοι. Άλλοι αφήνουν πατρίδες και οικογένειες για να
βρουν ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας. Πού είναι
όμως αυτό; Κρίση υπάρχει παντού όμως ο κάθε εργαζό-
μενος πληρώνεται στο τέλος του μήνα, βρέξει χιονίσει.
Στο ποδόσφαιρο ποια είναι η διάφορα; Δεν ζούμε στα
χρόνια της φανέλας. Η φανέλα από μονή της δεν αποτε-
λεί κίνητρο. Ο καθένας παίζει για την οικογένεια του, για
το γόητρο της νίκης, για ένα καλύτερο αύριο και αυτά
είναι πιο ισχυρά κίνητρα.
Ας μην ξεχνάμε πως οι ποδοσφαιρικές καριέρες έχουν
ημερομηνία λήξης. Όταν όλες μας οι οικονομίες εξανε-
μίζονται για τις τρέχουσες μας ανάγκες, τι μέλλον θα πα-
ρέχουμε στα παιδιά μας; Πώς θα ζήσουμε μετά αν δεν
τα βγάζουμε πέρα ούτε καν τώρα;

Οι διοικούντες δυστυχώς ξέρουν να προσφέρουν μόνο
λόγια και να «δίνουν» τόσο εύκολα τους ποδοσφαιριστές
τους στους οπαδούς, ως τους μόνους υπαίτιους των απο-
τυχιών, όταν οι ίδιοι είναι εξαφανισμένοι από την όλη προ-
σπάθεια της ομάδας τους ως προς την επίτευξη των στό-
χων της. Αυτοί πρέπει  να συμπαρατάσσονται με τους παί-
κτες και όχι να είναι απέναντι τους. Αυτοί δεν έχουν οικο-
γένειες και παιδιά; Και για να μηνπαρεξηγηθώ, δεν ανα-
φέρομαι σε όλους τους διοικητικούς παράγοντες, υπάρ-
χουν ομάδες ναι μεν με προβλήματα, αλλά με εξαιρετι-
κούς διαχειριστές και επαγγελματικές διοικήσεις. 
Ελπίζω πως θα ενσκήψετε στο όλο πρόβλημα άμεσα και
ελπίζω σε πρακτικές πλέον λύσεις και όχι άλλα λόγια».
Ως Σύνδεσμος θα κάνουμε ό,τι περνάει απ΄ το χέρι μας
προκειμένου να δώσουμε λύσεις για τους ποδοσφαιρι-
στές και τις οικογένειές τους.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΣΟΚ ΑΠΟ ΣΥΖΥΓΟ ΠΑΙΚΤΗ, ΑΠΕΔΩΣΕ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

«Θέμα επιβίωσης οικογενειών»!

«Απολύεστε πάραυτα γιατί δεν μπορούμε να σας πληρώνου-
με, λόγω της καταστροφικής οικονομικής κατάστασης στην
οποία περιήλθε η Κύπρος. Μάλιστα έχετε διορία μιας εβδο-
μάδας να παραδώσετε τα κλειδιά του διαμερίσματος και του
αυτοκινήτου, αλλά και ό,τι ποδοσφαιρικό υλικό σας έδωσε η
ομάδα».
Οι πιο πάνω αράδες αποτελούν το ζουμί επιστολής που απέ-

στειλε ομάδα α΄  κατηγορίας
τον Μάιο σε επαγγελματία
ποδοσφαιριστή. Η απόδο-
ση είναι δική μας, όμως το
νόημα των όσων αναφέ-
ρονται στο έγγραφο που
δόθηκε στον παίκτη, είναι
ακριβώς αυτό: «Σε απο-
λύουμε για λόγους που
δεν ευθύνεσαι και μάλι-
στα θέλουμε και τα ρέ-
στα. Μείνε χωρίς σπίτι,
χωρίς αυτοκίνητο.».
Πρόκειται όπως θα κα-

ταλάβατε για κλασσική περίπτωση καταπάτη-
σης εργασιακών (και όχι μόνο) δικαιωμάτων κι απαράδεκτης
συμπεριφοράς εργοδότη προς εργαζόμενο.
Γι΄ αυτό ακριβώς τον λόγο ο ΠΑ.Σ.Π. κινητοποιήθηκε αμέσως
για να διερευνήσει την υπόθεση και να προστατέψει τον πο-
δοσφαιριστή.
Αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως η κατάσταση στον τόπο μας να
έφερε σε δύσκολη θέση αρκετά σωματεία, όμως, αυτό δεν
μπορεί να αποτελεί δικαιολογία και να οδηγεί τις διοικήσεις
των ομάδων σε απάνθρωπες συμπεριφορές.

«Μοχάμεντ Κολί, το ιστορικό μιας απάνθρωπης αδικίας.». Πρόκειται για τον τίτλο της επι-
στολής-καταγγελίας που έκανε ο ατζέντης του προαναφερθέντα ποδοσφαιριστή, Αλέξαν-
δρος Ταλιώτης, προς τον ΠΑΣΠ και την οποία πρόβαλε δημοσίως ο Σύνδεσμος στις 11 Φε-
βρουαρίου.
Τα όσα είχε καταγράψει στο σχετικό έγγραφο και υποστήριζε ο εκπρόσωπος του ποδο-

σφαιριστή άφηναν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη την ΑΕΠ. Ας
δούμε τα σημαντικότερα σημεία αυτής της καταγγελίας:
l Το καλοκαίρι δέχθηκε να χαρίσει 4.500 ευρώ από τα οφει-
λόμενα προς αυτόν της περασμένης σεζόν (2011-12) και τα
υπόλοιπα χρήματα να του εξοφληθούν σε τρεις μηνιαίες δόσεις.
Η μία δόθηκε. Η εξαργύρωση των υπόλοιπων δυο δεν είχε κα-
ταστεί εφικτή.
l Ενώ τη σεζόν 2011-12 ο παίκτης ήταν πρώτος σε συμμετο-
χές, αντικανονικά όπως υποστηρίζει, ειδοποιήθηκε να γυμνά-
ζεται με την ομάδα Νέων το καλοκαίρι. Νωρίτερα τον είχαν
ενημερώσει ότι «κόπηκε» από το βασικό στάδιο της προετοι-
μασίας.
l Παρόλο που υπήρχε συμβόλαιο και ο σύλλογος έπρεπε να
διευθετήσει χώρο διαμονής για τον παίκτη, εντούτοις δεν είχε
γίνει τίποτα. Ο παίκτης φιλοξενείτο από συμπαίκτη του.
l Αν και η διοίκηση της ΑΕΠ τον περιθωριοποίησε και δεν τη-
ρούσε τις συμβατικές τηςυποχρεώσεις απέναντί του, δεν του

έδινε άδεια να δοκιμαστεί σε άλλη ομάδα, δοκιμάζοντας την τύχη του αλλού.
l Σύμφωνα πάντα με τα όσα ισχυρίζεται στην επιστολή ο ατζέντης του Κολί, η ΑΕΠ παράτυπα
προχώρησε στη μονομερή διακοπή της συνεργασίας του παίκτη, χωρίς να τον ενημερώσει!
l Ο παίκτης μετά από πρόταση της διοίκηση, τελικά συμφώνησε να υπογράψει νέο συμβό-
λαιο με απολαβές μόλις 1000 ευρώ μηνιαίως, ζητώντας να γίνει προσθήκη όρου να διευθε-
τηθεί η επιστροφή του στην πατρίδα του. Όμως, η διοίκηση «κρέμασε» για πολλοστή φορά
τον παίκτη, ο οποίος δεν εγγράφηκε στο δυναμικό της ομάδας τον Ιανουάριο.
l Οι άνθρωποι του συλλόγου, όπως υποστηρίζει η πλευρά του παίκτη, δεν συμπλήρωσαν
τον φάκελο για την άδεια παραμονής του στην Κύπρο.

Την  πλήρωσε 
για το... Eurogroup!

Καταγγελία για τον Μοχάμεντ Κολί
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«Στην Κύπρο χάσαμε
το δρόμο μας»

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

Ο Νίκος Ευθυμίου, είναι ένας ταλαντούχος πο-
δοσφαιριστής που, σύμφωνα με τα όσα δήλω-
σε στις 24 Ιανουαρίου, γεύτηκε νωρίς την πίκρα
του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Η απόφασή του να πάρει μεταγραφή για τον Οθέλ-
λο, βάσει των τοποθετήσεών του, έμελλε να τον βά-
λει σε μεγάλους μπελάδες.
«Από την αρχή τα πράματα δεν ήγαν τόσο καλά»,
μας δήλωσε ο διεθνής με το αντιπροσωπευτικό συ-
γκρότημα των Νέων και εξήγησε: «Το συμβόλαιο
που μου έδωσαν για να υπογράψω το καλοκαίρι,
είχε έναν όρο βάσει του οποίου αν τραυματιζόμουν
είχαν το δικαίωμα μετά από δυο μήνες να με απο-
δεσμεύσουν χωρίς να με αποζημιώσουν. Επειδή για
μένα ήταν παράλογος αυτός ο όρος, δεν τον δέ-

χθηκα και τελικά αφαιρέθηκε από το συμβόλαιο».
Σύμφωνα με τα όσα μας δήλωσε ο 20χρονος άσος,
τα δύσκολα έπονταν… «Τον Οκτώβριο σε παιχνίδι
της 4ης αγωνιστικής έπαθα ρήξη χιαστών και έπρε-
πε να υποβληθώ σε εγχείριση για αποκατάσταση
του προβλήματος» ανέφερε ο εξελίξιμος αριστε-
ρός μπακ και στη συνέχεια μπήκε στο ψητό: «Απο-

δείχθηκε ότι η ομάδα δεν είχε ασφαλίσει τους παί-
κτες, κάτι που όφειλε να κάνει. Έτσι από τις 4.500
ευρώ που στοίχιζε η εγχείριση, πλήρωσα εγώ ο ίδιος
τις 3.500. Η ομάδα επρόκειτο να καλύψει μόνο 1000
ευρώ…».
Με βάση τα λεγόμενά του, έγινε και θύμα έμμεσου
εκβιασμού: «Παράγοντας του συλλόγου με επισκέ-
φτηκε λίγο μετά την εγχείριση στο σπίτι μου και μου
είπε πως αν υπέγραφα συμβόλαιο και για την επό-
μενη σεζόν (σημ. 2013-14) τότε θα μου έδινε δυο
μηνιάτικα. Σημειώστε ότι έπαιξα στην ομάδα τρεις
μήνες και είχα πληρωθεί μόνο για ενάμιση μήνα.
Ενώ η επέμβασή μου έπρεπε να καλυφθεί από την
ομάδα και να ήμουν ασφαλισμένος ώστε να απο-
ζημιώνομαι, είμαι απλήρωτος και αναγκάστηκα να
πληρώσω και 3.500 ευρώ για την εγχείριση…».

Μέχρι και θύμα εκβιασμού έπεσε ο 20χρονος Ευθυμίου…

Η γραπτή τοποθέτηση του Περικλή Μουστάκα περί τα τέλη Ιανουα-
ρίου σε σχέση με τους λόγους που απεχώρησε από τη Νέα Σαλαμίνα,
για τον ΠΑ.Σ.Π. ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια αιτιολόγηση
της απόφασής του.
Στα λόγια του ικανού αμυντικού αποτυπωνόταν μια τραγική αλήθεια
που αφορά το κυπριακό ποδόσφαιρο και ειδικότερα τον γηγενή
ποδοσφαιριστή.
Επαγγελματίες παίκτες, με οικογένειες και υποχρεώσεις, που
βλέπουν τους εργοδότες τους να είναι ασυνεπείς οικονομικά
απέναντί τους και ταυτόχρονα να έχουν παράλογες απαιτή-
σεις από αυτούς.
Ο Μουστάκας λέει μια άλλη μεγάλη αλήθεια. Ότι οι παίκτες
πρέπει να ενισχύσουν και να αξιοποιήσουν το συνδικαλι-
στικό τους σώμα, δηλαδή τον ΠΑ.Σ.Π.

« Αγαπητοί φίλοι,
Αρκετός κόσμος με ρωτάει γιατί έχω αποφασίσει να φύ-
γω. Πολλοί άνθρωποι με ρωτούν επίσης αν σταματώ το
ποδόσφαιρο. Η απάντησή μου στο ερώτημά τους είναι
ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Η καρδιά μου χτυπά για
ποδόσφαιρο.
Ωστόσο, ολόγος που αποχωρώ από την Κύπρο είναι για-
τί πιστεύω ότι. χάσαμε το δρόμο μας. Τι εννοώ με αυ-
τό; Είναι κατά κάποιο τρόπο αποδεκτό για εμάς τους
ποδοσφαιριστές να είμαστε απλήρωτοι για εβδομάδες και
μήνες και κατά κάποιο τρόπο να αναμένουν να παρου-
σιάζουμε το καλύτερο των δυνατοτήτων μας. Το απο-
κορύφωμα όμως για εμάς που είμαστε απλήρωτοι, είναι
ότι κάποιες ομάδες κάνουν 4-5, ακόμα και μέχρι και 16
νέες μετεγγραφές, την ίδια ώρα που οι παλιοί παίκτες πε-
ριμένουμε να λάβουμε τους μισθούς μας για τους οποί-
ους έχουμε δουλέψει σκληρά.
Ο περισσότερος κόσμος με βλέπει ως έναν ποδοσφαι-
ριστή, αλλά είμαι επίσης πατέρας δύο παιδιών, σύζυ-

γος και αυτός που παρέχει όλες τις ανάγκες στην οικο-
γένειά μου. Προσπαθώ να φέρω εις πέρας το έργο μου,
όπως ακριβώς οποιοσδήποτε άλλος. Έτσι, έμεινα χωρίς
άλλη επιλογή από το να στηρίζω την οικογένειά μου,
και ο μόνος τρόπος για να το επιτύχω είναι με το να
βρω ένα περιβάλλον, όπου θα μου συμπεριφέρονται
σωστά και με εκτίμηση. Πιστεύω ότι οι Κύπριοι παίκτες,
τόσο αυτοί που είναι σε μεγάλη όσο αυτοί που είναι σε
μικρή ηλικία, πρέπει να έχουν μεγαλύτερη στήριξη και να
τους δοθεί η ευκαιρία να αποδείξουν τις δυνατότητες
και την αξία τους. Εξαιτίας αυτής της έλλειψης στήρι-
ξης, αναγκάζομαι να φύγω από τη χώρα που αγαπώ
και έκανα σπίτι μου, για τους πιο πάνω λόγους.
Επίσης, πιστεύω ότι εμείς οι ποδοσφαιριστές πρέπει να
στηρίξουμε περισσότερο τον ΠΑΣΠ. Να είμαστε πιο ενω-
μένοι και να βοηθήσουμε όπως δημιουργήσουμε ένα
δυνατότερο σύνδεσμο.
Αυτές είναι οι δικές μου σκέψεις. Με αυτό τον τρόπο
δεν θέλω να δείξω ότι δεν σέβομαι κανένα ή να προ-

καλέσω πρόβλημα, αλλά το παιχνίδι σε αυτή τη χώρα έχει
κάποια σοβαρά θέματα και πρέπει κάτι να γίνει. Κάποι-
οι από εσάς ίσως να αναρωτιούνται προς ποιον τα λέω
όλα αυτά. Δεν είμαι κανένας σπουδαίος, αλλά είναι ση-
μαντικό ότι τα μοιράζομαι όλα αυτά μαζί σας. Όπως
εμένα, υπάρχουν κι αρκετοί άλλοι.
Μιλώντας με αυτό τον τρόπο, με βάζει σε μία δύσκολη
κατάσταση, αφού ελπίζω να επιστρέψω κάποια μέρα
και δεν θέλω να γκρεμίσω τις όποιες γέφυρες υπάρχουν.
Γνωρίζω πως οτιδήποτε κι αν συμβεί μετά από σήμε-
ρα, θα κάνω ότι είναι δυνατόν για να επιστρέψω σε ένα
πιο υγιές παιχνίδι στην Κύπρο.
Για να τελειώσω με όλα αυτά που θα ήθελα να πω,
ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε οποιονδήποτε με βοήθη-
σε και με στήριξε όλο αυτό τον καιρό. Το πιο σημαντικό
για κάθε παίκτη είναι οι φίλαθλοι. Ήσασταν απίστευτοι.
Ευχαριστώ για το πάθος και την αφοσίωσή σας στο
παιχνίδι.
Ευελπιστώ ότι και πάλι θα σας δω όλους σύντομα» .
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Ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα αντιμε-
τωπίζουν σε κάποιες περιπτώσεις επαγγελματίες
ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Κύπρο.
Ενδεικτική και η περίπτωση του έμπειρου γκολ-
κίπερ της ΑΠΕΠ, Δημήτρη Λεωνή. Πληροφορίες
του ΠΑ.Σ.Π. ανέφεραν πως ο ικανός τερματοφύ-
λακας δεν έτυχε της καλύτερης αντιμετώπισης
την τελευταία περίοδο, κάτι που δυστυχώς επι-
βεβαιώθηκε όταν επικοινωνήσαμε μαζί του στις
26 Μαρτίου.
Ο Λεωνή, σύμφωνα με πληροφορίες, φερόταν να
επωμίστηκε προσωπικά μεγάλο μέρος των χρη-
μάτων που απαιτούνταν για την επέμβασή του
(υπέστη ρήξη χιαστών συνδέσμων), ενώ θα χρει-
αστεί να καλύψει το οικονομικό κόστος για την
αποθεραπεία του. Κι όλα αυτά τη στιγμή που είχε

να παίρνει μισθούς πέραν των τριών μηνών!
«Ναι, είναι αλήθεια» μας ανέφερε ο έμπειρος πορ-
τιέρο και συνέχισε λέγοντας: «Αντιλαμβάνομαι
ότι η διοίκηση της ομάδας μου, της ΑΠΕΠ, αντι-
μετωπίζει οικονομικά προβλήματα όπως όλος ο
κόσμος αυτή την περίοδο, ωστόσο κάποια πράγ-
ματα πρέπει να λέγονται. Εγώ και πολλοί ποδο-
σφαιριστές άλλων ομάδων δεν τυγχάνουμε της
καλύτερης μεταχείρισης. Είναι γενικό το πρό-
βλημα».
Όταν του ζητήσαμε να γίνει πιο συγκεκριμένος,
μας είπε: «Η ασφάλεια που μου έκανε η ΑΠΕΠ προ-
νοούσε κάλυψη ποσού 4.000 ευρώ. Η εγχείριση
όμως στοίχισε 5.700. τη διαφορά,δηλαδή, τα 1700
καλούμε τα καλύψω εγώ. Επιπλέον, θα καλύψω
και τα έξοδα αποθεραπείας μου. Σημειώστε ότι

είμαι απλήρωτος για περίοδο πέραν των τριών
μηνών και το συμβόλαιό μου με την ΑΠΕΠ λήγει
σε λίγο καιρό».
Ο Λεωνή κατέληξε λέγοντας τα ακόλουθα: «Με
αυτά που λέω δεν θέλω να κάνω επίθεση στη δι-
οίκηση της ομάδας μου. Δεν μπορώ όμως να κρύ-
βομαι και να καλύπτω μια κατάσταση που αντι-
μετωπίζουν και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου
στην Κύπρο. Θέλω να προβληματίσω τους πάντες.
Είμαστε επαγγελματίες, προσφέρουμε υπηρεσίες,
όμως δεν αντιμετωπιζόμαστε όπως πρέπει».

Πήγε για μαλλί και βγήκε... 
κουρεμένος ο Λεωνή!

Νεοφυτίδης-Ντρογκμπά
τα είπαν για τον Ισμαΐλ!
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Ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. Σπύρος Νε-
οφυτίδης μετέβηκε στο Άμστερνταμ
τη Δευτέρα 13 Μαΐου για τα εγκαί-
νια των νέων γραφείων της FIFPro
και είχε συνάντηση με τον Ντιντιέ
Ντρογκμπα για ένα. κυπριακό συν-
δικαλιστικό ζήτημα. Σας φαίνεται
τραβηγμένη η αναφορά; Κι όμως δεν
είναι.
Ο Ντρογκμπά εκτός από στράικερ
ολκής είναι και αντιπρόεδρος του
Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών της
Ακτής Ελεφαντοστού. Από 'κει κα-
τάγεται και ο Ισμαΐλ, ο μέχρι πρότι-
νος ποδοσφαιριστής της Δυναμό
Περβολιών.
Ο Ισμαΐλ παραμένει χωρίς βίζα, κα-

θώς ο σύλλογος με τον οποίο συ-
νεργαζόταν δεν προχώρησε στις δέ-
ουσες ενέργειες και είναι για τρεις
μήνες υπό κράτηση.
Ο Σπύρος Νεοφυτίδης συζήτησε το
θέμα με τον πρώην άσο των Μαρσέιγ
και Τσέλσι (αγωνίζεται στη Γαλατα-
σαράι πλέον), προσπαθώντας να
βρει λύσεις για τον Ιβοριανό παίκτη.
Ο ίδιος ο Ισμαΐλ δηλώνει πως βρί-
σκεται στην Κύπρο τα τελευταία
οκτώ χρόνια και θέλει να μείνει μό-
νιμα στο νησί μας.

Νεοφυτίδης-Ντρογκμπά
τα είπαν για τον Ισμαΐλ!
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Οι προσπάθειές του ΠΑ.Σ.Π. για διαφύλαξη της
υγείας των ποδοσφαιριστών-μελών του, συνε-
χίζονται και θα συνεχιστούν.
Η ηγεσία του Συνδέσμου, κατέληξε σε συμφωνία
με καρδιολογικό κέντρο, το οποίο θα κάνει δω-
ρεάν υπερηχογράφημα (Ultra Sound-Quick View)
στους ποδοσφαιριστές-μέλη μας που το επιθυ-
μούν. Η συγκεκριμένη εξέταση στοιχίζει 250 ευ-
ρώ, αλλά με αυτή τη συμφωνία δεν πρόκειται να
υπάρξει κανένα κόστος για όσους θέλουν να
υποβληθούν στη συγκεκριμένη εξέταση.

Σημειώνεται πως ταυτόχρονα ο ΠΑ.Σ.Π. θα
κάνει ενέργειες ώστε να αποτελεί βασική προ-
ϋπόθεση η συγκεκριμένη εξέταση για έκδο-
ση Δελτίου Υγείας Αθλητών.
Σύμφωνα με γνώμες ειδικών, το υπερηχο-
γράφημα αποτελεί πιο λεπτομερή εξέταση σε
σχέση με την καρδιά και πιστεύουμε πως αν
όλοι οι αθλητές υποβάλλονται σ' αυτήν, τότε
θα αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο να αντιμε-
τωπίσουν κίνδυνο που έχει να κάνει με την
καρδιά τους.

Δωρεάν υπερηχογράφημα για τα μέλη του ΠΑΣΠ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Νομική νίκη 
για τον ΠΑΣΠ!
Στα τέλη Ιανουαρίου ο ΠΑ.Σ.Π. κέρδισε μια σημαντική νομική μάχη!
Μια απαράδεκτη απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών έπλητ-
τε τα συμφέροντα των ποδοσφαιριστών-μελών μας. Πλέον αυτή η αδι-
κία δεν υφίσταται!
Όπως είχαμε ενημερώσει τα μέλη μας στις 17 Ιανουαρί-
ου τα στελέχη της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της
ΚΟΠ αποφάσισαν ότι για να δικαιούται ένας ποδο-
σφαιριστής αποζημιώσεις θα πρέπει να καταχωρήσει
προσφυγή εντός 30 ημερών από τον τερματισμό του
συμβολαίου του. Αυτό σήμαινε ότι αν ένας παίκτης
αποδεσμευόταν παράτυπα από έναν σύλλογο και
έπαιρνε νομικά μέτρα για να δικαιωθεί 31 μέρες μετά
την λύση του συμβολαίου του, έχανε τα δικαιώματά
του.
Ωστόσο, αυτή η άδικη απόφαση της Ε.Ε.Δ.
ανατράπηκε και απορρίφθηκε από το
Εφετείο μετά από τις απαραίτητες ενέρ-
γειες του ΠΑ.Σ.Π.!
Χαιρετίζουμε την απόφαση του συ-
γκεκριμένου δικαστικού σώματος
και ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι
προσφυγές για αποζημιώσεις, συ-
νεπεία μονομερούς τερματισμού
των συμβολαίων εργοδότησης,
μπορούν να καταχωρούνται όχι
μόνο εντός 30 ημερών αλλά οποτε-
δήποτε εντός ενός έτους από την η μέρα που ο εν
λόγω τερματισμός κοινοποιείται στον ποδοσφαιριστή.

Η άποψη των νομικών μας συμβούλων
Οι νομικοί σύμβουλοι του ΠΑ.Σ.Π. είχαν εκφράσει γραπτώς κάποιες εν-
διαφέρουσες θέσεις με αφορμή την άδικη απόφαση της Ε.Ε.Δ. Τις παρα-
θέτουμε:  «Σύμφωνα με την απόφαση, όταν ένα σωματείο τερματίζει μο-
νομερώς το συμβόλαιο κάποιου ποδοσφαιριστή, αν αυτός θέλει να προ-
σβάλει τη νομιμότητα του τερματισμού  με σκοπό τη διεκδίκηση αποζη-
μιώσεων, θα πρέπει να προσφύγει στην Ε.Ε.Δ. εντός 30 ημερών από τη μέ-
ρα που θα λάβει γνώση του τερματισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, θα
δικαιούται μεν σύμφωνα με τους κανονισμούς να προσφύγει στην Ε.Ε.Δ. μέ-
σα σε 1 έτος από τη μέρα του τερματισμού για διεκδίκηση δεδουλευμένων,
αλλά δεν θα δικαιούται να ζητά αποζημιώσεις για τον παράνομο τερματι-
σμό, ακόμα και αν η ίδια η Ε.Ε.Δ. πειστεί ότι ο τερματισμός ήταν όντως πα-
ράνομος.
Σχήμα οξύμωρο και εντελώς αντίθετο τόσο με το πνεύμα των ίδιων των κα-
νονισμών όσο καιμε το γενικότερο πνεύμα στήριξης και προστασίας των
δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών, των πρωταγωνιστών αυτού του αθλή-
ματος. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η διοργανώ-
τρια αρχή του ποδοσφαίρου, η FIFA, στην οποία άλλωστε υπόκειται και η
ίδια η ΚΟΠ, δίνει το δικαίωμα σε έναν ποδοσφαιριστή να λάβει τα εν λόγω
νομικά μέτρα όχι άμεσα εντός 30 ημερών αλλά εντός 2 ετών από τον εν λό-
γω τερματισμό.   
Σύμφωνα με τους νομικούς συμβούλους του Συνδέσμου, η απόφαση αυ-
τή είναι επιεικώς απαράδεχτη και προϊόν λανθασμένης και/ή κακής ερ-
μηνείας τόσο των κανονισμών της ΚΟΠ όσο και της FIFA αλλά και του ευ-
ρύτερου διεθνές αθλητικού δικαίου.   
Ο ΠΑ.Σ.Π. διαβεβαιώνει τα μέλη του ότι δεν θα μείνει αμέτοχος αλλά θα
λάβει όλα τα δέοντα και νόμιμα μέτρα για να προστατέψει και να δια-
σφαλίσει τα συμφέροντά τους».
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Τι κάνει ένας ποδοσφαιριστής μετά την ολοκλή-
ρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας; Αυτό το
ερώτημα απασχολεί έντονα τους επαγγελματίες
παίκτες, αφού υπάρχουν πολλάπαραδείγματα
μεγάλων αστέρων με υψηλές απολαβές, που εί-
δαν τα οικονομικά τους να παίρνουν την κατι-
ούσα όταν. αφυπηρετούν. Η ηγεσία του συνδέ-
σμου, λοιπόν, πήρε συγκεκριμένα μέτρα προ-
κειμένου να διασφαλίσει των μέλλον των ποδο-
σφαιριστών μετά την ολοκλήρωση της καριέρας
τους.
Από τον περασμένο Ιανουάριο εξετάζουμε πολύ
σοβαρά το ενδεχόμενο δημιουργίας ταμείου προ-
νοίας, ώστε ένας επαγγελματίας με τη λήξη της
καριέρας του να έχει ένα αξιοσέβαστο ποσό.
Την Τετάρτη 23/01/2013, μάλιστα, πραγματο-
ποιήθηκε η πρώτη επίσημη συνάντηση στα γρα-
φεία του ΠΑΣΠ με τετραμελή αντιπροσωπεία δύο
οργανισμών από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι οργανισμοί αυτοί ασχολούνται με τη δημι-
ουργία και αξιοποίηση ταμείων προνοίας, δρα-
στηριοποιούνται ανά το παγκόσμιο και θεω-

ρούνται αυθεντίες στο είδος τους.
Στη συνάντηση τέθηκε επί τάπητος το θέμα δη-
μιουργίας ταμείου προνοίας των ποδοσφαιρι-
στών μελών του ΠΑΣΠ και εξηγήθηκε ο γενικό-
τερος τρόπος λειτουργίας, αλλά και τα ελάχιστα
αναγκαία για τη δημιουργία του.
Η συζήτηση χαρακτηρίστηκε εποικοδομητική
από τον ΠΑΣΠ και κατά τη διάρκειά της έγινε
αντιληπτό ότι η δημιουργία ενός τέτοιου ταμεί-
ου, θα σημαίνει αυτόματα σε μεγάλο βαθμό δια-
σφάλιση και εγγύηση για ένα καλύτερο μέλλον,
αφού με τη λήξη της καριέρας τους οι ποδο-
σφαιριστές θα λαμβάνουν ένα αξιοσέβαστο χρη-
ματικό ποσό.
Τον Μάρτιο ακολούθησε νέα σημαντική συνά-
ντηση για το όλο θέμα. Στη Λεμεσό (13/03) πραγ-
ματοποιήθηκε  συνάντηση μεταξύ αντιπροσω-
πείας του ΠΑΣΠ (αποτελούμενη από τον πρόε-
δρο και τον οικονομικό σύμβουλο του Συνδέ-
σμου, Σπύρο Νεοφυτίδη και Γ. Γεωργιάδη, αντί-
στοιχα) και του Bill Brown, εκπροσώπου της εται-
ρείας ΤΑΜ.

Ο άνθρωπος της συγκεκριμένης εταιρείας πα-
ρέδωσε ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στα
μέλη του ΠΑ.Σ.Π.
Αυτό το ερωτηματολόγιο ετοιμάστηκε στην
Αγγλία και δόθηκε στους παίκτες για να το απα-
ντήσουν. Αποσκοπεί στον καταρτισμό ενός σχε-
δίου ταμείου προνοίας που θα είναι ακριβώς στα
μέτρα των μελών μας. Εξελίξεις προσεχώς.

Ο ΠΑ.Σ.Π. σχεδιάζει 
το μέλλον σας!

ΤΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Με ένα μεγάλο σχέδιο που αφορά
την επαγγελματική αποκατάσταση
ποδοσφαιριστών μετά από τη λήξη
της καριέρας τους, αλλά και τη μόρ-
φωσή τους, ασχολείται ο Παγκύ-
πριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών.
Οι ποδοσφαιριστές-μέλη μας θα
έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν
εξ αποστάσεως και μέσω διαδικτύ-
ου το επάγγελμα της αρεσκείας
τους, όπως για παράδειγμα το
sports management.
Μάλιστα γι' αυτό το σκοπό ο Πρό-
εδρος του Συνδέσμου Σπύρος Νε-
οφυτίδης την Πέμπτη 07 Φεβρουα-
ρίου μετέβηκε στην Ολλανδία. Εκεί
παρακολούθησε ειδικό σεμιναρίου
της FIFPro και  κατάφερε να εξα-
σφαλίσει δωρεάν σπουδές για τα
μέλη του.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να
αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο θα
καταστεί εφικτό να σπουδάζουν οι
ενδιαφερόμενοι ποδοσφαιριστές εξ
αποστάσεως και μέσω διαδικτύου
(τηλεδιασκέψεις-skype) το επάγ-
γελμα της αρεσκείας τους.
Έτσι από τη νέα χρονιά τα μέλη του
θα μπορούν να φοιτήσουν -χωρίς
οικονομική επιβάρυνση- αθλητική
διοίκηση (sports management), στο
Πανεπιστήμιο northern Danish της
Δανίας. Το πρόγραμμα αυτό λει-
τουργεί εδώ και δυο χρόνια.
«Αυτή η εξέλιξη μας προσφέρει με-
γάλη ικανοποίηση» είχε δηλώσει ο κ.
Νεοφυτίδης από την Ολλανδία, προ-
σθέτοντας τα ακόλουθα: «Όπως
επανειλημμένα έχουμε πει, την ηγε-
σία του Συνδέσμου μας απασχολεί

έντονα το θέμα της επαγγελματικής
αποκατάστασης ποδοσφαιριστών,
όταν η καριέρα τους δύει. Δεν είναι
λίγα τα παραδείγματα αθλητών που
παρά τις υψηλές τους απολαβές, με-
τά την αφυπηρέτησή τους, απέτυ-
χαν οικονομικά. Έτσι κάνουμε ό,τι
μπορούμε για να δώσουμε τα απα-
ραίτητα εφόδια στα μέλη μας».
Ο κ. Νεοφυτίδης κατέληξε ως ακο-
λούθως: «Το πρόγραμμα που έχου-

με καταρτίσει με στόχο την επι-
μόρφωση των μελών μας, δεν έχει
ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει κι
άλλες σπουδές, πέραν από το sports
management. Θα ανακοινώσουμε
λεπτομέρειες σε μεταγενέστερο
στάδιο».
Να σημειώσουμε ότι στην Ολλαν-
δία μετέβη και ο εκ των νομικών
συμβούλων του ΠΑΣΠ, Λοΐζος Χα-
τζηδημητρίου. Με την ευκαιρία της
εκεί παρουσίας στελεχών της FIFPro,
προώθησε ζητήματα που αφορούν
τον ΠΑΣΠ.
Την ηγεσία του Συνδέσμου μας απα-
σχολεί έντονα το θέμα της επαγ-
γελματικής αποκατάστασης ποδο-
σφαιριστών, όταν η καριέρα τους
δύει. Υπάρχουν πολλά παραδείγ-
ματα αθλητών που παρά τις υψη-
λές τους απολαβές, μετά την αφυ-
πηρέτησή τους, αποτύγχαναν οικο-
νομικά. Γι΄ αυτό, λοιπόν, το Δ.Σ. του
ΠΑ.Σ.Π. προσπαθεί να δώσει τα απα-
ραίτητα εφόδια στα μέλη του.

SPORTS MANAGEMENT ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Δωρεάν σπουδές εξ αποστάσεως για
τα μέλη του ΠΑΣΠ!
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Οι προσπάθειες του ΠΑ.Σ.Π. προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες των νε-
αρών μελών-ποδοσφαιριστών του, συνεχίζονται.
Στελέχη τηςηγεσίας του Συνδέσμου είχαν την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου συνά-
ντηση στη Λεμεσό με τους διευθυντές των ακαδημιών των σωματείων της α΄
κατηγορίας.
Σκοπός ήταν να ενημερωθούν οι άνθρωποι των ομάδων για τις πρόνοιες του
σχεδίου υποτροφιών που κατήρτισε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιρι-
στών σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.
Μετά από συμφωνία με τον εκπαιδευτικό αυτό οργανισμό, ο ΠΑ.Σ.Π. θα μπο-
ρεί να δίνει υποτροφίες σε νεαρούς εξελίξιμους ποδοσφαιριστές. Οι προϋ-
ποθέσεις είναι οι παίκτες να είναι κάτω των 16 χρόνων και να έχουν υψηλές
επιδόσεις στα γήπεδα, αλλά και στα σχολεία.
Ο Σύνδεσμος ενημέρωσε λεπτομερώς τους διευθυντές των ακαδημιών και
με τη συνεργασία τους θα εποπτεύει και θα κάνει τις επιλογές των εκλεκτών.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Υποτροφίες
σε παίκτες
κάτω των 
16 χρόνων!

Τις ευχαριστίες του προς τον ΠΑ.Σ.Π. εξέφρασε ο πο-
δοσφαιριστής του ΘΟΪ Λακατάμιας Δημήτρης Μάρης,
σε συνέντευξή του σε αθλητικό blog.
Ο Ελλαδίτης ποδοσφαιριστής, μιλώντας κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος
στο C-House για τις ετήσιες βραβεύσεις στις μικρό-
τερες κατηγορίες (16/04), είπε μεταξύ άλλων: «Ο ΠΑΣΠ
είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο για τους ποδο-
σφαιριστές. Η νέα διοίκηση είναι πολύ διεκδικητική
και τους ευχαριστούμε για όλους τους αγώνες που
έχουν κάνει για εμάς τους ποδοσφαιριστές. Ο πρόε-
δρος κύριος Νεοφυτίδης, αλλά και όλο το ΔΣ προ-
σπαθούν για το καλύτερο και θα ήθελα κι εγώ προ-
σωπικά να τους ευχαριστήσω για όσα έχουν πετύχει
έως τώρα».
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τον Δημήτρη
Μάρη γα την αναγνώριση του έργου μας. Τα όσα είπε
μας δίνουν δύναμη και ώθηση προκειμένου να συνε-
χίσουμε τις προσπάθειές μας για προάσπιση των δι-
καιωμάτων των ποδοσφαιριστών.

Μάρης: «Διεκδικητική η διοίκηση του ΠΑ.Σ.Π.»
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Ο ΠΑ.Σ.Π. εκπροσωπήθηκε στο παγκόσμιο νομικό συνέδριο της FIFPro,
της Παγκόσμιας Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο τελευταίο 10ήμερο του Απριλίου στη Λισσαβόνα!
Ο νομικός σύμβουλος Λοΐζος Χατζηδημητρίου πήγε στην πορτογαλι-
κή πρωτεύουσα και συμμετείχε στο διήμερο συνέδριο, που είχε ως
αντικείμενο την αφερεγγυότητα των συλλόγων παγκοσμίως. Παρόντες
στο συνέδριο ήταν αντιπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων επαγ-
γελματιών ποδοσφαιριστών από αρκετές χώρες, μεταξύ άλλων Βραζι-
λία, Ισπανία, Ουκρανία, Αυστραλία κλπ.
Στο συνέδριο εκπροσωπήθηκε και η UEFA με τους Ματίας Γκράφστρομ
(διευθυντής ποδοσφαιρικών ζητημάτων της UEFA) και Sefton Perry
(Benchmarking Manager UEFA Club Licensing and Financial Fair Play
Committee).
Θέμα συζήτησης ήταν η αφερεγγυότητα των σωματείων παγκόσμια,
οι πιθανοί λόγοι που οδηγούν τα σωματεία στη δυσμενή αυτή κατά-
σταση, ενώ έγινε ανταλλαγή ιδεών για πιθανές λύσεις στο πρόβλημα
και φυσικά οι επιπτώσεις του στους ποδοσφαιριστές.
Μεταξύ των ομιλητών ήταν, εκτός από αντιπροσώπους του ποδο-
σφαιρικού κόσμου, και μία καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Cabgridge
της Αγγλίας, η οποία επεξήγησε την εφαρμογή των νομοθεσιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συλλόγους που οδηγούνται σε διάλυση λόγω
οικονομικών προβλημάτων, αλλά και την προστασία που παρέχει το
Ευρωπαϊκό δίκαιο στους ποδοσφαιριστές τέτοιων συλλόγων.
Αυτό δεν είναι το μοναδικό νέο που προκύπτει από το συγκεκριμένο γε-
γονός. Για ακόμη μια φορά FIFPro και UEFA εξέφρασαν έμμεσα τη στή-
ριξή τους προς τον Σύνδεσμο για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων.
Ο Γενικός Γραμματέας της FIFPro, Theo van Seggelen, αλλά και οι Μα-
τίας Γκράφστρομ και Sefton Perry ζήτησαν πληροφορίες από το νομι-
κό σύμβουλο του ΠΑ.Σ.Π. για τις προσπάθειες του Συνδέσμου προκει-
μένου να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση που θα διασφαλίζει τα δι-
καιώματα των ποδοσφαιριστών.
Ως γνωστόν, FIFPro και UEFA είδαν με θετικό φακό τις προσπάθειες του
ΠΑ.Σ.Π. για το θέμα, στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου στη Νιόν.

Η αφερεγγυότητα
και η σύμβαση,
συζητήθηκαν
στη Λισσαβόνα!

Ο ΠΑ.Σ.Π. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΛΟΪΖΟ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Εύστοχα οι δημοσιογράφοι διερωτώνταν στις
στήλες τους για τα ακόλουθα παράδοξα φαι-
νόμενο: Πώς γίνεται στις κλήσεις του ομο-
σπονδιακού τεχνικού U17 Γιάννου Σταυρινού
να μην συμπεριλαμβάνονται παίκτες που προ-
έρχονται από τις δύο εκ των μεγαλύτερων ομά-
δων της Κύπρου; Αναφερόμαστε στην Ανόρ-
θωση και την Ομόνοια, ομάδες που διακρίνο-
νται στα πρωταθλήματά τους. Και επίσης, πώς
γίνεται η ίδια Εθνική ομάδα να πηγαίνει να αγω-
νιστεί σε τουρνουά στο εξωτερικό, να δίνει τρία
φιλικού χαρακτήρα παιχνίδια, και ο προπονη-
τής να αγνοεί πως έχει στον πάγκο τον πορτιέ-
ρο του Ολυμπιακού Ανδρέα Χριστοδούλου; Ας
μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχουν αρκετά πα-
ραδείγματα τα οποία μπορούμε να αναφέρου-
με και για άλλες μικρότερες εθνικές ομάδες, με
τις κλήσεις των προπονητών να σκορπούν διά-
φορα ερωτηματικά. Δεν είναι, όμως στόχος μας
να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο πρόβλημα.
Ουαί και αλίμονο, όμως, οι «αυριανοί» παίκτες
να μην αντιμετωπίζονται με αντικειμενικά κρι-
τήρια. Ελπίζουμε, και έτσι θέλουμε να κάνου-
με για το καλό όλων μας, ότι απλά ήταν αθώες
παραλείψεις. Οι παραπάνω αναφορές στον Τύ-
πο, πάντως, έφεραν την αντίδραση του τεχνικού
διευθυντή των εθνικών ομάδων Μιχάλη Χα-
τζηπιερή, ο οποίος με γραπτή του δήλωση ανέ-
φερε ανάμεσα σε άλλα πως «η επιλογή των νε-
αρών μας γίνεται με βάση τις ποδοσφαιρικές
τους ικανότητες, σύμφωνα πάντοτε με  συγκε-
κριμένα τεχνικά κριτήρια, με τη μελλοντική
τους προοπτική, την απόδοση τους τόσο στους
αγώνες όσο και στις προπονήσεις αλλά και την
προσωπικότητα και  συμπεριφορά τους», κα-
λώντας όλους «να μην χανόμαστε σε μικρότη-
τες». Η αντίδραση του ΠΑΣΠ ήταν άμεση. Με
ανακοίνωση του την ίδια μέρα ο σύνδεσμος
διερωτήθηκε «ποια είναι άραγε τα κριτήρια που
γίνονται οι επιλογές αυτές και που κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι δύο από τα μεγαλύτερα
σωματεία της Κύπρου δεν μπορούν να βοηθή-
σουν την ομάδα U-17 ούτε και με ένα ποδο-
σφαιριστή; Επίσης οφείλει να πει εάν ο τρόπος
αξιολόγησης είναι για όλους τους ποδοσφαι-
ριστές ο ίδιος, δηλαδή συμπεριλαμβάνει προ-
πονήσεις και παιχνίδια ή για κάποιους μόνο
προπονήσεις και για άλλους παιχνίδια;
Όσον αφορά τον τρίτο τερματοφύλακα του

Ολυμπιακού, Ανδρέα Χριστοδούλου δεν μας
είπε για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιήθηκε στο
τουρνουά της Βουλγαρίας. Πώς είναι δυνατό
να παίρνεις 2 τερματοφύλακες σε 3 φιλικούς
αγώνες και να χρησιμοποιείς μόνο τον ένα και
στους τρεις αγώνες;». 
Ο ΠΑΣΠ κάλεσε τα ΜΜΕ όπως συνεχίσουν να
ασκούν κριτική για τους χειρισμούς της Εθνι-
κής U-17 και έστειλε το μήνυμα προς όλους,
ότι παρακολουθεί από πολύ κοντά όλες τις Εθνι-

κές ομάδες ιδιαίτερα όμως τον τρόπο λει-
τουργίας τους «γιατί δεν έχουμε την πολυτέ-
λεια να χάνουμε άλλους ποδοσφαιριστές γιατί
κάποιοι δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δου-
λειά τους. Όλες οι καταγγελίες που έγιναν είναι
πολύ σοβαρές και θα ζητήσουμε άμεσα να ενη-
μερωθούμε ως σύνδεσμος γιατί δεν πρόκειται
για μικρότητες δυστυχώς, αλλά έχουν τη βάση
τους σε κάποιους που αδυνατούν  να επιτελέ-
σουν σωστά το έργο τους».

«Αδυναμίες, 
όχι μικρότητες»

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΠ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΙΗΠΕΡΗ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ    ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 
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Το σίριαλ των επαφών μας με την Κυπριακή Ομο-
σπονδία Ποδοσφαίρου δεν έχει τέλος. Κι αυτή τη σε-
ζόν τα διαβήματά μας προς την ανώτατη ποδο-
σφαιρική Αρχή του τόπου, με στόχο την προώθη-
ση των συμφερόντων των ποδοσφαιριστών ήταν
συνεχή. Οι προσπάθειές μας για να ακούσει τις θέ-
σεις μας η Ομοσπονδία κορυφώθηκαν και καρπο-
φόρησαν στις 30 Απριλίου. Σε συνάντηση με υψη-
λόβαθμα στελέχη της ΚΟΠ θέσαμε όλα τα θέματα
που μας απασχολούν σοβαρά αυτή την περίοδο
και θεωρούμε πως  ο διάλογος που είχαμε ήταν
εποικοδομητικός.
Αναλυτικά τα ζητήματα που έθεσε η ηγεσία του
ΠΑ.Σ.Π. στη συνάντηση:
1. Συλλογική Σύμβαση
Ζητήσαμε για μια ακόμη φορά να ισχύσει η συλ-
λογική σύμβαση από την επόμενη σεζόν 2013-14.
Η πρότασή μας, αν και εφόσον εγκριθεί η συλλογική
σύμβαση από την επόμενη χρονιά, είναι να ισχύ-
ουν οι ελάχιστοι όροι (minimum requirements) σε
κάθε νέο συμβόλαιο που υπογράφεται. Αντιλαμ-
βανόμαστε ότι είναι πολύ δύσκολο να ακυρωθούν
όλα τα υφιστάμενα συμβόλαια που δεν περιλαμ-
βάνουν τους μίνιμουμ όρους και γι' αυτό προτεί-
νουμε να ισχύουν τα όσα προνοούνται στη συλ-
λογική μας σύμβαση σε κάθε νέο συμβόλαιο. Έτσι,
θα είναι πιο ομαλή η μετάβαση στη νέα εποχή. Μας
δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι τα αιτήματά μας θα
διαβιβαστούν στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ
και πως σύντομα θα έχουμε απάντηση.
2. Ενημέρωση σε σχέση με κριτήρια
Ο ΠΑ.Σ.Π. ενημερώθηκε από τον υπεύθυνο κριτη-
ρίων και β΄ αντιπρόεδρο της ΚΟΠ, Νικ Νικολάου,

για την κατάσταση σε σχέση με τα κριτήρια της
ΟΥΕΦΑ. Αντιληφθήκαμε πως όσες ομάδες δεν τα
πληρούν τότε θα ξεκινήσουν τη νέα χρονιά με
εμπάργκο μεταγραφών, ενώ δεν θα μπορούν να
εγγράψουν ποδοσφαιριστές άνω των 21 χρόνων
στο δυναμικό τους.
3. Θέμα συγχωνεύσεων συλλόγων
Εκφράσαμε τους προβληματισμούς μας για το θέ-
μα συγχωνεύσεων συλλόγων, από τη στιγμή που
έχει εκφραστεί αυτή η θέση από ανθρώπους ομά-
δων. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε ενο-
ποίηση σωματείων με στόχο να γλυτώσουν από τα
χρέη τους έναντι σε ποδοσφαιριστές. Από πλευ-
ράς ΚΟΠ, μας δόθηκε η διαβεβαίωση ότι βάσει του
καταστατικού της Ομοσπονδίας, δυο σωματεία που
συγχωνεύονται δεν θα εκπροσωπούνται στην α΄
κατηγορία. Ο ενοποιημένος σύλλογος που θα προ-
κύψει σε μια τέτοια περίπτωση θα αρχίζει τις προ-
σπάθειές του από τις μικρότερες κατηγορίες.
4. Μονομερείς διακοπές συμβολαίων στην Αλκή
Εκφράζαμε τον προβληματισμό μας σε σχέση με

τις μονομερείς διακοπές συμβολαίων που έγιναν
στην Αλκή. Κάποιοι παίκτες ειδοποιήθηκαν ότι η
διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να τους αποδε-
σμεύσει. Μάλιστα υπήρξε περίπτωση ποδοσφαι-
ριστή, στον οποίο επιδόθηκε ειδοποίηση να εγκα-
ταλείψει το σπίτι που διαμένει και να παραδώσει
το αυτοκίνητο που του παραχώρησε η ομάδα μέ-
χρι τις 5 Μαΐου. Εκφράσαμε ενώπιον της ΚΟΠ, λοι-
πόν, την πάγια μας θέση ότι θα κάνουμε ό,τι μπο-
ρούμε για να προστατεύσουμε τους παίκτες-μέλη
μας σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι κατα-
πατώνται δικαιώματά τους.
5. Θέμα απόσυρσης ορίου ηλικιών
Επαναφέραμε το θέμα απόσυρσης από πλευράς
ΚΟΠ του ορίου ηλικίας στις μικρές κατηγορίες. Ως
γνωστόν, βρίσκουμε εντελώς άδικο αυτό το μέτρο.
6. Οικονομική ασυνέπεια συλλόγων
Θέσαμε το θέμα της οικονομικής ασυνέπειας συλ-
λόγων, παρουσιάζοντας την έρευνα που έχουμε
κάνει για τα χρέη των ομάδων α΄ κατηγορίας προς
τους ποδοσφαιριστές. 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΠ ΚΑΙ ΘΕΣΑΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στιγμιότυπο από παλιότερη
συνάντησή μας με την ΚΟΠ.

Στις 11 Απριλίου πραγματοποιήθηκε έκτακτη συ-
νάντηση στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Π. μεταξύ της ηγε-
σίας του Συνδέσμου και των αρχηγών των ομά-
δων α΄ κατηγορίας, κατά τη διάρκεια της οποίας
συζητήθηκαν φλέγοντα θέματα του ποδοσφαί-
ρου μας. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε συνέ-
ντευξη Τύπου, με στόχο την ενημέρωση των Μ.Μ.Ε.
Η συζήτηση σήμερα περιστράφηκε γύρω από
3 θέματα:
1. Τη συλλογική σύμβαση που εκπονήθηκε πρό-
σφατα από τον ΠΑΣΠ.
2. Τις φήμες που ακούγονται για συγχωνεύσεις
σωματείων.
3. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Αναφορικά με τη συλλογική σύμβαση, εξηγήθηκε
στους παρευρισκόμενους η σημαντικότητα ύπαρ-
ξης τέτοιας σύμβασης και η προστασία που θα
προσφέρει στους ποδοσφαιριστές.
Όσο για τις φήμες περί συγχώνευσης και διαγρα-
φής σωματείων, ο Σπύρος Νεοφυτίδης είχε δη-
λώσει στη συνέντευξη Τύπου:  «Συγχωνεύσεις οι
οποίες θα επιχειρηθούν με απώτερο σκοπό την
αποφυγή υποχρεώσεων και συγκεκριμένα δε-
δουλευμένων και/ή άλλων οφειλομένων προς πο-
δοσφαιριστές δεν θα επιτραπούν. Ο ΠΑΣΠ σε κα-
μία περίπτωση δεν θα επιτρέψει σε καμία ομάδα
να ενεργήσει με τρόπο που να καταπατά τα δι-
καιώματα των μελών του σε θεμελιώδη δικαιώ-
ματα όπως τα δεδουλευμένα τους». 

Επιτέλους βρεθήκαμε 
και τα είπαμε!

Συνάντηση με τους αρχηγούς των ομάδων α΄κατηγορίας
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΔΕΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Απλήρωτοι παίκτες
για έξι μήνες!

Απογοητευτικά ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε ο ΠΑ.Σ.Π. στις αρ-
χές Μαΐου για τις οφειλές των συλλόγων προς τους ποδοσφαιριστές.
Συγκεκριμένα, κατέδειξε ότι δυο ομάδες είχα να πληρώσουν τους παίκτες τους μισό χρόνο!
Πρόκειται για τον Ολυμπιακό Λευκωσίας και την Ένωση.
Η μοναδική ομάδα που ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της ήταν αυτή του ΑΠΟΕΛ. Οι οικονο-
μικές υποχρεώσεις της διοίκησης του Φοίβου Ερωτοκρίτου προς τους παίκτες, ήταν πλήρως
διευθετημένες.

Αναλυτικά, η κατάσταση με τις ομάδες και τους οφειλόμενους μισθούς:

ΑΠΟΕΛ ....................................................................Δεν χρωστά
ΑΕΛ ....................................................................Οφείλει 1 μήνα
ΑΕΚ ...................................................................Οφείλει 2 μήνες
Απόλλωνας ......................................................Οφείλει 3 μήνες
Ανόρθωση........................................................Οφείλει 3 μήνες
Δόξα.............................................................Οφείλει 3&4 μήνες
Ομόνοια ...........................................................Οφείλει 4 μήνες
Εθνικός Άχνας..................................................Οφείλει 4 μήνες
Νέα Σαλαμίνα.................................................. Οφείλει 5 μήνες
Αλκή ................................................................Οφείλει 5 μήνες
Ολυμπιακός .....................................................Οφείλει 6 μήνες
Ένωση ..............................................................Οφείλει 6 μήνες



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  28 Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο... 

τηλ.: 22466508 l φαξ: 22375755 l e-mail: info@pasp.org.cy l www.pasp.org.cy 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ    ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 

Με κυπριακή εκπροσώπηση πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
των νέων γραφεί ων της FIFPro στο Άμστερνταμ τη Δευτέρα
13 Μαΐου.
Στην εκδήλωση κλήθηκε να συμμετάσχει και ο ΠΑ.Σ.Π. που εκ-
προσωπήθηκε από τον πρόεδρό του Σπύρο Νεοφυτίδη.
Η παρουσία του τελευταίου στην ολλανδική πρωτεύουσα, δεν
έχει τυπικό χαρακτήρα. Ο κ. Νεοφυτίδης προώθησε και θέμα-
τα του Συνδέσμου. Συνδικαλιστικά ζητήματα, όπως το θέμα
της συλλογικής σύμβασης θα συζητηθούν με παράγοντες του
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Στα εγκαίνια του νέου «σπιτιού» της FIFPro στην περιοχή
Hoofddorp, συμμετείχαν 300 καλεσμένοι.

Ο Ντιντιέ Ντρογκμπά κάνει τα εγκαίνια του νέου «σπιτιού» της FIFPro.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗ

Εγκαίνια νέων 
γραφείων 
FIFPro!

Εγκαίνια νέων 
γραφείων 
FIFPro!

Εγκαίνια νέων 
γραφείων 
FIFPro!

Εγκαίνια νέων 
γραφείων 
FIFPro!

Εγκαίνια νέων 
γραφείων 
FIFPro!
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Ας δούμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για τη χρονιά που απο-
χαιρετήσαμε και τα οποία -το λιγότερο- πρέπει να μας προ-
βληματίσουν:
l Το κυπριακό πρωτάθλημα παραμένει μακράν το γηραιότερο. Ο μέ-
σος όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών μας είναι
28.29! Ασφαλώς είμαστε στην πρώτη θέ-
ση του σχετικού πίνακα στην Ευ-
ρώπη. Η ποδοσφαιρική Ιτα-
λία, την οποία πολλοί
χλευάζουν για τη με-
γάλη ηλικία των
π ο δ ο σ φ α ι ρ ι -
στών, είναι στη
δεύτερη θέση
με 27.07. Τρίτη
η Τουρκία με
26.90. Σημειώ-
στε και κάτι άλ-
λο. Πέρσι ο μέσος
όρος ηλικίας των πο-
δοσφαιριστών μας ήταν
28,23. Ανέβηκε, δηλαδή!
l Ασφαλώς δεν χάσαμε τα πρω-
τεία ούτε στον τομέα της εργοδότησης
ξένων ποδοσφαιριστών. Σε αυτό τον τομέα πάλι δα-
κρινόμαστε. Το ποσοστό των λεγεωνάριων που αγωνίζεται στο νη-
σί μας ανέρχεται στο 74.2%! Απίστευτα υψηλό ποσοστό, ιδιαίτερα
αν αναλογιστούμε ότι η δεύτερη στην βαθμολογία της ξενομανίας
είναι η Αγγλία με 55.1%. Σημειώστε, επίσης, πως μόνο έξι πρωτα-
θλήματα έχουν ποσοστό εργοδότησης ξένων πάνω από 50%. Το
τραγελαφικό, πάντως, είναι ότι και σε αυτή την κατηγορία «βελτιω-
θήκαμε». Πέρσι πάλι ήμασταν πρώτοι, όμως, είχαμε ποσοστό 70.3%.
Φέτος αυξήθηκαν οι ξένοι!
l Στην Ελλάδα πήραν τα μηνύματα των καιρών. Έβαλε, βέβαια, το
χέρι της και η οικονομική κρίση. Έτσι, λοιπόν, υπήρξε κατακόρυφη

πτώση στον μ.ο. ηλικίας των ποδοσφαιριστών που έχει πέσει στα
25.85 χρόνια. Το ίδιο ισχύει και με την απόκτηση ξένων ποδοσφαι-
ριστών, αφού το ποσοστό για διενέργεια μεταγραφών λεγεωνάριων
έχει πέσει κατά 14.9%. Με άλλα λόγια στην Ελλάδα πλέον παίζουν νε-

αροί γηγενείς. Αυτό για παραδειγματισμό.
l Δυστυχώς οι αρνητικές διακρίσεις για τη

χώρα μας δεν τελειώνουν εδώ. Εί-
μαστε τρίτοι στην κατηγορία

με τις εγγραφές νέων παι-
κτών. Οι ομάδες μας

εντάσσουν στο δυ-
ναμικό τους κατά

μ.ο.  13.8 νέους
παίκτες. Μας ξε-
περνούν μόνο η
Βουλγαρία (14.6)

και η Ρουμανία
(14.2). Οι κυπρια-

κές ομάδες συνέχι-
σαν να κάνουν μετα-

γραφές παρόλο που άφη-
ναν απλήρωτους τους παίκτες

τους.
l Στον πίνακα που προσμετρά την προώ-

θηση ποδοσφαιριστών, προερχόμενους από τις ακα-
δημίες, είμαστε 28οι ανάμεσα σε 31 χώρες! Προωθούμε τους πιο
λίγους παίκτες. Το ποσοστό μας είναι μόλις 11.1%.

Θέλετε κι άλλα για να αντιληφθείτε πόσο οξύ είναι το πρόβλημα;
Δεν χρειάζεται. Τα πιο πάνω νούμερα είναι ενδεικτικά. Ο καθένας
μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Δυστυχώς οι ανησυχίες που εξέφραζε τόσα χρόνια ο ΠΑΣΠ επιβε-
βαιώνονται και με αριθμούς ανεξάρτητων οργανισμών. Αυτό, βέ-
βαια, μας πεισμώνει ακόμη περισσότερο στην προσπάθεια που κά-
νουμε για ανατροπή της εικόνας.

ΟΛΑ ΜΕΝΟΥΝ ΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το πιο φιλό-ξενο 
και γερασμένο!

Το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (CIES), ήρθε να μας υπενθυμίσει πόσο νοσεί η ποδοσφαιρική φιλοσοφία μας 
σ' αυτό τον τόπο, κι ότι στον βασιλιά των σπορ της Κύπρου δεν υπάρχει χώρος για νεαρούς γηγενείς ποδοσφαιριστές...

Ο συγκεκριμένος οργανισμός που κάνει εκπληκτικές δημογραφικές και στατιστικές αναλύσεις κάθε χρόνο
(δεν είναι λίγοι οι αθλητικοί φορείς που πληρώνουν για να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα των ερευνών του), 

για ακόμη μια χρονιά μας. χαρίζει πρωτιές της ντροπής.
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Δεν φτάνει που οι διοικήσεις δεν είναι
συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, που
κοροϊδεύουν τους παίκτες μέρα νύκτα,
όταν πάνε να ζητήσουν οι τελευταίοι τα
δεδουλευμένα τους και να διαμαρτυ-
ρηθούν τους απειλούν και από πάνω.
Όταν οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης
αποφάσισαν να απεργήσουν, λόγω του
ότι ήταν απλήρωτοι για αρκετούς μή-
νες, ενώ οι επιταγές που τους δόθηκαν
δεν είχαν αντίκρισμα, παράγοντες φέ-
ρονται να τηλεφώνησαν σε στελέχη της
ομάδας και να τους είπαν πως αν δεν
αναστείλουν τα απεργιακά μέτρα, τότε
θα γίνει διακοπή στα συμβόλαιά τους.
Η απεργία είναι αναφαίρετο δικαίωμα
του κάθε εργαζόμενου και προστατευ-
όμενο από νόμους. Κατά συνέπεια, ου-
δέν μεμπτό από πλευράς παικτών. Επι-
πλέον κανείς δεν έχει το δικαίωμα να
παίζει με το ψωμί εργαζόμενων ανθρώ-
πων που έχουν οικογένειες και υποχρε-

ώσεις. Ο ΠΑΣΠ αντέδρασε έντονα και
δημόσια για την ενέργεια των παραγό-
ντων των «βυσσινί» όπως και για τους
ομολόγους τους στον Άρη.
Οι παίκτες της ελαφράς ταξιαρχίας,
απέργησαν για τρεις μέρες, καθώς είχαν
να πληρωθούν πάρα πολύ καιρό, ενώ
και αυτούς, οι επιταγές που είχαν πάρει
για περσινές οφειλές της διοίκησης, δεν
ήταν δυνατό να εξαργυρωθούν. Ο Σύν-
δεσμος ανέλαβε δράση προκειμένου να
βρεθεί λύση που θα διασφαλίζει ότι οι
παίκτες θα πάρουν αυτά που δικαιού-
νται.
Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, τα
μέλη μας σε Ολυμπιακό και Ομόνοια
κατήλθαν, επίσης, σε απεργία. Μην φα-
νταστείτε ότι οι υπόλοιπες ομάδες εί-
ναι τυπικές στις υποχρεώσεις τους ένα-
ντι των παικτών. Με εξαίρεση μία-δύο
ομάδες, οι υπόλοιπες κατατάσσονται
στο κλαμπ των αφερέγγυων. 

Συνθήκες εργασίας τριτοκοσμικής χώρας,
απλήρωτοι παίκτες, απειλές παραγόντων, κόκ-
κινοι και κίτρινοι φάκελοι συνθέτουν το κυ-
πριακό ποδόσφαιρο. Κατά τη διάρκεια του
πρωταθλήματος συνέβησαν αρκετά που επι-
βεβαιώνουν ότι δεν πάμε καθόλου καλά. Ο
ΠΑΣΠ κάλεσε την ΚΟΠ όπως αναστείλει τη λει-
τουργία της Πάφου, καθώς στην πορεία του
μαραθωνίου, διαπιστώθηκε, πως δεν υπήρ-
χαν ούτε καν οι στοιχειώδεις συνθήκες για να
επιτελέσουν οι ποδοσφαιριστές το έργο τους.
Η θέση μας στηρίχθήκε σε δυο άρθρα (30 και
31) των κριτηρίων της ΟΥΕΦΑ, τα οποία προ-
νοούν όπως κάθε ομάδα έχει υποχρεωτικά
στις τάξεις της γιατρό και φυσιοθεραπευτή.
Ωστόσο, η ομάδα της Πάφου τα αγνοεί, αφού
δεν εργοδοτεί αυτή τη στιγμή άτομα με τις
πιο πάνω ιδιότητες. Πέραν από αυτά, ο αγω-
νιστικός χώρος του βοηθητικού γηπέδου ήταν
σε άσχημη κατάσταση, οι ποδοσφαιριστές δεν
είχαν ασφαλιστική κάλυψη, παρά την επικιν-
δυνότητα του γηπέδου, δεν έχουν ζεστό νε-
ρό για να κάνουν ντους μετά από την προπό-
νηση,  ενώ δεν υπάρχουν καθαρά ρούχα στα
αποδυτήρια. Σ΄ αυτές τις συνθήκες οι παίκτες
καλούνται να βγάλουν το ψωμί τους. Στόχος
μας ήταν η Ομοσπονδία να υποχρεώσει το
συμβούλιο της ΑΕΠ να κάνει τα απαραίτητα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ,
ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Μας πήραν για κορόιδα!
Κοντά στους 

45 φακέλους!

Κόκκινοι και κίτρινοι φάκελοι έκαναν και πά-
λι την εμφάνιση τους, διαβάλλοντας διεθνώς
την αξιοπιστία του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Ειδικά στο 3ο γκρουπ σε κάθε αγωνιστική εί-
χαμε φάκελο. Μ΄ αυτά και μ΄ αυτά φτάσαμε πε-
ρίπου στους 45 φακέλους κατά τα τελευταία
τρία χρόνια. Μπορεί από την επόμενη χρονιά
να διαβαθμίζονται δύο ομάδες απευθείας από
το γ΄ γκρουπ, ωστόσο, και πάλι δεν αναμένε-
ται να έχουμε μείωση των φακέλων. Και φέ-
τος, με τις μικρές βαθμολογικές διαφορές που
υπήρχαν στο 3ο γκρουπ, η λογική υπαγόρευε
πως δεν θα είχαμε ένα τέτοιο κύμα φακέλων.
Επιπλέον, τι θα γίνει μ΄ αυτό το αδιάφορο β΄
γκρουπ του πρωταθλήματος; Σε τι εξυπηρετεί
δεν μας είπε κανένας αρμόδιος. Για να δίνεται
χρόνος συμμετοχής στους νεαρούς; Μάταια
περιμέναμε και φέτος κάτι τέτοιο! 

Κατάντια!
Κατάντια!
Κατάντια!
Κατάντια!
Κατάντια!
Κατάντια!
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ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH SOCCER
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Δεν θα μπορούσε να απουσιάσει ούτε φέτος από το καλε-
ντάρι του Συνδέσμου το PASP Beach Soccer, που έχει κατα-
στεί θεσμός. Το σαββατοκύριακο 15-16 Ιουνίου από τις 09.30
μέχρι και τις 19:00 στην κοινοτική παραλία Παρεκκλησιάς,
μικροί και μεγάλοι θα «παλέψουν» στην άμμο προσφέρο-
ντας χαρά και διασκέδαση στους παρευρισκόμενους! Με λί-
γα λόγια, οι στιγμές θα είναι μοναδικές, όπως ήταν και τα
τελευταία τρία χρόνια. Το PASP Beach Soccer, έχει μπει για
τα καλά στο καλοκαιρινό μας πρόγραμμα. Είναι από τα κα-
λύτερα events που διεξάγονται στον τόπο μας! Συμπέρα-
σμα, που βγάζουμε από τα εκατοντάδες μηνύματα που παίρ-
νουμε κάθε χρόνο! Η τέταρτη χρονιά διεξαγωγής του είμα-
στε βέβαιοι ότι θα έχει την ίδια ή και μεγαλύτερη επιτυχία.
Το Σάββατο θα είναι αφιερωμένο στις ακαδημίες και στα
παιδιά ηλικίας του 2002, ενώ η Κυριακή στους παλαίμαχους
και στους τελικούς παλαιμάχων και ακαδημιών. Οι οχτώ
ομάδες των παλαιμάχων απαρτίζονται από ποδοσφαιριστές
μέλη του συνδέσμου που έχουν ολοκληρώσει την καριέρα
τους.
Ο ΑΝΤ1 ως χορηγός επικοινωνίας θα καλύψει όλο το τουρ-
νουά, ενώ ο τελικός των παλαιμάχων θα μεταδοθεί ζωντανά.
Ο ΠΑΣΠ ευχαριστεί από τα βάθη της καρδιάς του το μέγα
χορηγό και όλους τους χορηγούς, καθώς χωρίς τη βοήθεια
τους θα ήταν εξευρετικά δύσκολη η προσπάθειας μας για
την πραγματοποίηση του τουρνουά. Με τα σημερινά δεδο-
μένα ίσως να ήταν ακατόρθωτη.

ΧΟΡΗΓΟΙ
n ALPHA BANK
n ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ
n CARRERA
n HOLLAND & BARRETT
n RESPECT MED
n SPORTIKA 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
n CARLSBERG
n ΑΓΡΟΣ
n BLUE PHARMACIES
n Κ. Σ. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
n CARROTEN
n BODY ART MAGAZINE
n RAUCH BRAVO
n FIND FOOTBALL TALENT
n HERCULES
n CERA di CUPRA
n SEE YOU TRAVEL
n STR8 
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ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH SOCCER

Μαγεία στην  άμμο!Μαγεία στην  άμμο!Μαγεία στην  άμμο!Μαγεία στην  άμμο!Μαγεία στην  άμμο!Μαγεία στην  άμμο!Μαγεία στην  άμμο!
Μετάλλια, δώρα, 
Show και cheerleaders!
4 Ο ΠΑΣΠ θα μοιράσει δώρα στους συμ-

μετέχοντες στο τουρνουά, όπως και στους

χορηγούς.
4 Στους νικητές θα δοθούν μετάλλια και

κύπελλα.
4 Δώρα έκπληξη θα παραλάβουν ο πρώ-

τος σκόρερ, ο καλύτερος τερματοφύλακας

και ο MVP και από τις δύο κατηγορίες.

4 Στα παιδιά θα δοθούν πιστοποιητικά συμ-

μετοχής.
4 Στη διακοπή του μεσημεριού θα υπάρ-

χει και στις δύο μέρες Fitness Show από το

Body Art Magazine, όπως και ακριβώς πριν

τον τελικό των παλαιμάχων.

4 Θα συμμετέχουν και cheerleaders!

ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΜΑΣ
Οι ακαδημίες που θα συμμε-
τέχον στο τουρνουά είναι οι
ακόλουθες:
n ΑΝΟΡΘΩΣΗ
n ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
n ΑΠΟΕΛ
n ΑΡΗΣ
n CALCIOMANIA
n CHAMPIONS
n Ε.Ν. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
n Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ
n ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
n ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΤΟ
n ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μαζί μας οι
«Αλκυονίδες»
Καθ΄ όλη τη διάρκεια του τουρ-
νουά θα γίνονται εισφορές, θα
υπάρχει συλλογή τροφίμων και
άλλων ειδών πρώτης ανάγκης
τα οποία και θα παραδίδονται
σε άτομα του σωματείου
«Αλκυονίδες».
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι ενδείξεις για την
προσπάθεια του ΠΑ.Σ.Π. να καθιερώσει
ένα ετήσιο τουρνουά ποδοσφαιρικών
ακαδημιών.
Ο Σύνδεσμός μας αποφάσισε να διοργα-
νώσει για πρώτη φορά φέτος τουρνουά
για μικρές ηλικίες σε συνεργασία με το
πρώτο site ακαδημιών της Κύπρου
cyprusacademies.com.
Το τουρνουά πραγματοποιήθηκε σε δο-
κιμαστική βάση για πρώτη φορά φέτος
και είχαν κληθεί σε πρώτη φάση να συμ-
μετάσχουν σ' αυτό ποδοσφαιρικές σχολές
της Λεμεσού.
Ενδιαφέρον επέδειξαν για να συμμετά-
σχουν στο ποδοσφαιρικό μας τουρνουά
12 ποδοσφαιρικές σχολές, που συμμετέ-
χουν με τρεις ομάδες έκαστη. Μιλάμε για
400 εκκολαπτόμενους ποδοσφαιριστές!
Το ΠΑ.Σ.Π. YOUTH LEAGUE 2013 είναι
σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην επιβαρύ-
νονται οι ακαδημίες με υπερβολικά έξο-
δα συμμετοχής, ενώ ανταμείβει όλα τα
παιδιά με δώρα και κυρίως με τη χαρά
της συμμετοχής. Παράλληλα, τους πα-
ραχωρεί και την κάρτα μέλους του

ΠΑ.Σ.Π. με εκπτώσεις σε πάρα πολλά επι-
λεγμένα καταστήματα σε όλη την Κύπρο!
Το πρωτάθλημα διεξήχθη σε 2 γύρους
με αγώνες εντός και εκτός έδρας και ήταν
χωρισμένο σε τρείς ηλικιακές κατηγορίες:
2002, 2003-04 και 2005-06. Τα αποτελέ-
σματα και οι βαθμολογίες δημοσιεύο-
νταν στο www.cyprusacademies.com το
οποίο πρόβαλλε κάθε εβδομάδα φωτο-
γραφίες, βίντεο και αφιερώματα από
όλους τους αγώνες.
Η ιδιαιτερότητα του πρωταθλήματος
ΠΑ.Σ.Π. YOUTH LEAGUE είναι ότι δίνει σε
όλες τις ομάδες τη δυνατότητα να συμ-
μετέχουν στην τελική φάση, αφού οι ομά-
δες σύμφωνα με την τελική κατάταξη στη
βαθμολογία προκρίνονται σε 4 διαφο-
ρετικές διοργανώσεις (elite, premier, κύ-
πελλο ήθους, κύπελλο fair play), με απο-
τέλεσμα όλες οι ομάδες και όλα τα παι-
διά να επιβραβεύονται για τη συμμετο-
χή τους με έπαθλα και δώρα.
l Η τελική φάση ήταν προγραμματι-
σμένο να πραγματοποιηθεί στις 2 Ιου-
νίου, στα γήπεδα «Ταβέλλα» στη Γερ-
μασόγεια.

ΠΑ.Σ.Π. ΥOUTH 
LEAGUE 2013!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Της θεσμικής υποστήριξης του Παγκύπριου Συνδέ-
σμου Ποδοσφαιριστών έτυχε το 12ο Τουρνουά Αγίας
Νάπας, το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου που γί-
νεται στην Κύπρο.
Με τη συμμετοχή 215 ομάδων και πέραν των 3.000
ποδοσφαιριστών 6-16 χρόνων,  είναι το πιο μεγάλο
τουρνουά ακαδημιών της ανατολικής Μεσογείου, το
οποίο διοργανώνεται από την SoccerWorldCyprus σε
συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Αγίας Νάπας
(ΑΟΑΝ) και τον Δήμο Αγίας Νάπας.
Σε μία εποχή όπου η θέση του Κύπριου ποδοσφαιρι-
στή γίνεται όλο και πιο επισφαλής, το Τουρνουά Αγίας
Νάπας αποτελεί την πιο σημαντική σκηνή επίδειξης
του ντόπιο ταλέντου αλλά και τη μεγαλύτερη σύναξη
Κύπριων ποδοσφαιριστών και όπως είναι λογικό ο
ΠΑ.Σ.Π. δεν έμεινε μακριά.
«Το Τουρνουά Αγίας Νάπας έχει καταστεί θεσμός για
το κυπριακό ποδόσφαιρο, λόγω της πετυχημένης πο-
ρείας του για περισσότερο από μία δεκαετία. Τέτοιες
διοργανώσεις πρέπει να υποστηρίζονται από όλους
διότι προάγουν το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα τον Κύ-
πριο ποδοσφαιριστή» δήλωσε ο πρόεδρος του Συν-
δέσμου, Σπύρος Νεοφυτίδης.
«Είναι ιδιαιτέρως σημαντική για εμάς η υποστήριξη
του ΠΑΣΠ διότι αναγνωρίζει εμπράκτως την προ-
σπάθεια που για χρόνια κάνουμε για την ανάδειξη και
την στήριξη των Κύπριων ποδοσφαιριστών» σημειώ-
νει εκ μέρους των διοργανωτών ο Μάριος Αναστασί-
ου. «Ως διοργάνωση δεσμευόμαστε πως θα κάνουμε
ό,τι περνάει από το χέρι μας για να προσφέρουμε και
φέτος ένα ποιοτικό τουρνουά, έχοντας ως πρώτη
έγνοια τον ποδοσφαιριστή» προσθέτει ο κ. Αναστα-
σίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της φετινής διορ-
γάνωσης έγινε συλλογή τροφίμων, ώστε να ενισχυ-
θούν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στην Αγία
Νάπα και η ευρύτερη περιοχή.

ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

Η επίσκεψή μας στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσε-
λεούσας στον Στρόβολο την Πέμπτη 28 Μαρ-
τίου, χαρακτηρίστηκε από μεγάλη επιτυχία.
Φρέντι, Πελαγίας και Φοινίρης, οι ποδοσφαιρι-
στές-μέλη του ΠΑ.Σ.Π. που συμμετείχαν στην
εκδήλωση, αποδείχθηκε πως ήταν τα κατάλ-
ληλα πρόσωπα για να στείλουν τα απαραίτη-
τα μηνύματα στα παιδιά, τα οποία ενθουσιά-
στηκαν με την παρουσία των τριών άσων.

Η εκδήλωση πέραν από τις καθιερωμένες ομι-
λίες περιλάμβανε προβολή οπτικού υλικού με
θετικά μηνύματα για το άθλημα του ποδο-
σφαίρου, ενώ οι τρεις παίκτες μίλησαν στους
μαθητές και μοίρασαν αυτόγραφα και δώρα.
Η επίσκεψη του Συνδέσμου μας στο Δημοτικο
Χρυσελεούσας εντάσσεται στην εκστρατεία
μας κατά των αρνητικών φαινομένων στον
αθλητισμό και δη στο ποδόσφαιρο.

Φρέντι, Πελαγίας και Φοινίρης
στο Δημοτικό Χρυσελεόυσας!

«Προάγουν τον Κύπριο
ποδοσφαιριστή»
«Προάγουν τον Κύπριο
ποδοσφαιριστή»
«Προάγουν τον Κύπριο
ποδοσφαιριστή»
«Προάγουν τον Κύπριο
ποδοσφαιριστή»

Στο πλευρό των συνανθρώπων μας
Η ευγενής κίνηση των διοργανωτών του τουρνουά της
Αγίας Νάπας να μαζέψουν τρόφιμα για να απαλύνουν
τον πόνο συνανθρώπων μας, όχι μόνο μας βρήκε σύμ-
φωνους, αλλά και. συμμετέχοντες.
Ο πρόεδρος και ο α΄ αντιπρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. Σπύρος
Νεοφυτίδης και Μάριος Χριστοδούλου, αντίστοιχα, κα-
θώς και το μέλος του Συνδέσμου μας Κούλλης Παύλου,
παρευρέθηκαν στις εγκαταστάσεις όπου πραγματοποι-
ήθηκε το τουρνουά της Αγίας Νάπας.
Οι προαναφερθέντες παρέδωσαν τρόφιμα και περιηγή-
θηκαν στις εγκαταστάσεις από τον υπεύθυνο του τουρ-
νουά Μάριο Κουδελή.

«Προάγουν τον Κύπριο
ποδοσφαιριστή»
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Ο ΠΑ.Σ.Π. συμμετείχε στην παγκόσμια εκστρα-
τεία, που έχει ως στόχο την άρση ναρκοπεδίων
και ναρκών.
Την πρωτοβουλία γι΄ αυτή την εκστρατεία ανέ-
λαβε ο αντιπρόεδρος της ΦΙΦΑ Αλι Μπιν Αλ
Χουσεΐν, πρίγκιπας της Ιορδανίας, ο οποίος έχει
«στρατολογήσει» και την FIFPro, που με τη σει-
ρά της «επίταξε» τον Σύνδεσμό μας.
Για τις ανάγκες αυτής της κίνησης, φωτογρα-
φήθηκαν ο Σπύρος Νεοφυτίδης (πρόεδρος
ΠΑ.Σ.Π.) και οι διεθνείς ποδοσφαιριστές μας της
Ανδρών και Ελπίδων, Κρίστης Θεοφίλου και Αι-
μίλιος Παναγιώτου, αντίστοιχα, στέλνοντας τα
δικά τους μηνύματα.
Ο στόχος του αξιωματούχου της Παγκόσμιας
Ποδοσφαιρικής Αρχής είναι να καταπολεμηθεί
ή/και να περιοριστεί θεαματικά το φαινόμενο
τραυματισμού ανθρώπων και ειδικότερα παι-
διών. Είναι γνωστές σε όλους, άλλωστε, οι ει-
κόνες παιδιών που έχουν χάσει άκρα λόγω αυ-
τού του φαινομένου. 

Ο ΠΑ.Σ.Π. παραμένει στο πλευρό του Συνδέσμου Συγ-
γενών Καρδιοπαθειών Εφήβων και Ενηλίκων Κύπρου
(ACHDAC).
Στα μέσα Φεβρουαρίου συμμετείχαμε σε εκδήλωση σε
ξενοδοχείο της πρωτεύουσας στο πλαίσιο του προ-
γράμματος πρόληψης για τον Αιφνίδιο Θάνατο στους
Νέους και Νέους Αθλητές.
Ο Σύνδεσμος συγκεκριμένα συμμετείχε σε φωτογρα-
φίσεις για τη δημιουργία posters, με στόχο την ενίσχυ-
ση του Συνδέσμου Καρδιοπαθειών.
Απώτερος στόχος του προγράμματος του ACHDAC εί-
ναι η δημιουργία κινητής μονάδας πρόληψης. Με την
κινητή μονάδα θα είναι δυνατή η έγκαιρη διάγνωση

καρδιακών προβλημάτων, ώστε να αντιμετωπιστούν
προτού απειλήσουν την υγεία ενός ανθρώπου.
Από την κινητή μονάδα θα βγει κερδισμένος και ο Σύν-
δεσμός μας, αφού μέσω αυτής θα γίνονται εξετάσεις
και σε ποδοσφαιριστές. Ως γνωστόν, οι αιφνίδιοι θά-
νατοι ποδοσφαιριστών δεν είναι φαινόμενο που σπα-
νίζει.
Ο ΠΑ.Σ.Π. συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τον Σύνδε-
σμο Συγγενών Καρδιοπαθειών Εφήβων και Ενηλίκων
Κύπρου, όχι μόνο γιατί πιστεύει στο στόχο που υπηρε-
τεί ο ACHDAC, αλλά κι επειδή θεωρούμε πως οι καρ-
διοπάθειες είναι ένα κομμάτι που αφορά τους ποδο-
σφαιριστές.

Στο πλευρό του ACHDAC -
Κινητή μονάδα πρόληψης

Εκστρατεία κατά των ναρκών!
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Έντονη παρουσία του ΠΑ.Σ.Π. στην ειδι-
κή τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέ-
μπτη 18 Απριλίου, με θέμα τα 60χρονα
της Σχολής Κωφών και τα εγκαίνια γηπέ-
δου Futsal.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι ποδο-
σφαιριστές-μέλη του Συνδέσμου Γιάννης
Οκκάς (Ανόρθωση), Μαρίνος Σατσιάς
(ΑΠΟΕΛ) και Πιέρος Σωτηρίου (Ολυμπια-
κό), αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. Σπύ-
ρος Νεοφυτίδης.
Σημειώνεται πως το γήπεδο κατασκευά-
στηκε με πρωτοβουλία της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο
της κοινωνικής της προσφοράς και μετά
από ειδικό σχεδιασμό στήριξης της UEFA.
Η εκδήλωση τελούσε υπό την Αιγίδα του
Δημάρχου Έγκωμης κ. Ζαχαρία Κυριάκου.
Η διευθύντρια της Σχολής κα Χρύσω Στυ-
λιανού σε χαιρετισμό της ευχαρίστησε την
ΚΟΠ και ανέφερε ότι το γήπεδο συμπλη-
ρώνει με ουσιαστικό και πρακτικό τρόπο
ένα κενό που υπήρχε στην αθλητική υπο-
δομή της Σχολής και ικανοποιεί τις εκ-
παιδευτικές της ανάγκες.  Με την ελεύθε-
ρη και απρόσκοπτη πρόσβασή του έγινε
ήδη πόλος έλξης όχι μόνο για τους ενήλι-
κες Κωφούς, αφού η Σχολή είναι το σπίτι
τους, αλλά και για τους φοιτητές και τη νε-
ολαία της ευρύτερης περιοχής.

Κατά την εκδήλωση προηγήθηκε αγια-
σμός από τον Θεοφιλέστατο επίσκοπο
Μεσαορίας κ. Γρηγόριο. Στη συνέχεια, πα-
ρουσιάστηκε ένα μικρό καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα από τα παιδιά της Σχολής Κωφών,
δόθηκαν μετάλλια και πλακέτες στους
εμπλεκόμενους και ακολούθησε τουρ-
νουά ποδοσφαίρου μεταξύ των Γυμνα-
σίων Ανθούπολης, Αγλαντζιάς, Μακεδο-
νίτισσας και Έγκωμης. Το τουρνουά διαι-
τήτευσαν οι διαιτητές Λούης Παναγιώτου
και Χαράλαμπος Παπαγεωργίου από το
Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους η πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Σχολής Κωφών κα Έλση Χρι-
στόφια, ο πρόεδρος του Ταμείου Ευημε-
ρίας της Σχολής Κωφών κ. Λέλλος Δημη-
τριάδης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαι-
δευτικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι του
Υπουργείου Παιδείας και πολλοί άλλοι επί-
σημοι. 

Επιτυχημένη εκδήλωση
με Ειδικό Αθλητικό 
Σωματείο Λεμεσού
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών με πράξεις
στο πλευρό των συνανθρώπων μας! Σε εκδήλωση στις 11
Ιανουαρίου που διοργάνωσε σε συνεργασία με το Ειδικό
Αθλητικό Σωματείο Λεμεσού, προσέφερε σε 15 παιδιά με
ειδικές ικανότητες ανείπωτη χαρά.
Η όλη εκδήλωση συνοδεύτηκε από μεγάλη επιτυχία, καθώς
σ΄ αυτήν συμμετείχαν πάρα πολλοί εν ενεργεία ποδο-
σφαιριστές, όπως οι Άθως Σολωμού (ΑΠΟΕΛ), Ματίας Ντε-
γκρά, Μάριος Νικολάου, Στέλιος Πάρπας (ΑΕΛ), Αιμίλιος
Παναγιώτου (Ολυμπιακός), Ντούσαν Κέρκεζ, Μάρκο Μπα-
ρούν και Χαράλαμπος Πιττάκας
(Άρης).
Η ηγεσία του Συνδέσμου, που
εκπροσωπήθηκε στην εκδήλω-
ση από τον πρόεδρό Σπύρο Νε-
οφυτίδη και το μέλος του συμ-
βουλίου του Κώστα Κωνσταντί-
νου, ανακοίνωσε την απόφασή
του να ανακηρύξει τα 15 παιδιά
του Ειδικού Σωματείου επίτιμα
μέλη του του Junior Club του
ΠΑΣΠ. Στη συνέχεια, προσφέρ-
θηκαν δώρα στα παιδιά,  τα
οποία -ακολούθως- είχαν την ευ-
καιρία να παίξουν ποδόσφαιρο
μαζί με τους πρωτοκλασάτους
παίκτες που συμμετείχαν στην
εκδήλωση.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΠ, Σπύρος
Νεοφυτίδης, σε τοποθετήσεις του, αφού πρώτα μίλησε
για την πάγια πολιτική του Συνδέσμου να προσφέρει στην
κοινωνία, τόνισε: «Εμείς ως σύνδεσμος είμαστε ευαίσθη-
τοι σε τέτοια ζητήματα και δίνουμε τη διαβεβαίωση πως

θα κάνουμε ό,τι περνά-
ει απ΄ το χέρι μας για να
βοηθήσουμε με κάθε
τρόπο αυτά τα 15 παι-
διά».
Ο Πρόεδρος του Ειδι-
κού Αθλητικού Σωμα-
τείου Λεμεσού, Άριστος
Ευριπίδου, στον χαιρε-
τισμό του, αφού πρώτα
ευχαρίστησε τον ΠΑΣΠ,
τον τίμησε με πλακέτα.
Η όλη εκδήλωσε πραγ-
ματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις των γη-
πέδων Μεάτσα στην
Αγία Φύλα.

Εγκαίνια γηπέδου στη Σχολή
Κωφών με άρωμα ΠΑ.Σ.Π.

Παρουσίαση στην Γ΄ τεχνική Λεμεσού
Αυτό το στοίχημα δεν χάνεται. Ή τουλάχιστον δεν θα σταματήσουμε να προσπα-
θούμε για να το κερδίσουμε.
Ο λόγος για την εκστρατεία του ΠΑ.Σ.Π. κατά των αρνητικών φαινομένων στον αθλη-
τισμό και δη στο ποδόσφαιρο, αλλά και τη δημιουργία αθλητικής παιδείας.
Περί τα τέλη Απριλίου ο σύνδεσμος βρέθηκε στην Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, όπου

στο πλαίσιο σεμιναρίου «Εθελο-
ντισμός -Τίμιο παιχνίδι-φιλανθρω-
πία» παρουσίασε το θέμα «Σεβα-
σμός στο ποδόσφαιρο και στον
αντίπαλο».
Την προσπάθεια του ΠΑ.Σ.Π. ενί-
σχυσαν οι δημοφιλείς ποδοσφαι-
ριστές-μέλη του Σίμος Κρασσάς
(Άρης), Χρίστος Μαραγκος (ΑΕΚ
Λάρνακας) και Αγγελής Χαραλα-
μπους (Απόλλωνας). 
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Λιτή, απλή, αλλά ιδιαίτερα ξεχωριστή
ήταν η τελετή του ΠΑΣΠ για τη βράβευση
της καλύτερης ενδεκάδας στη β΄ κατη-
γορία, καθώς και των πρώτων σκόρερ
των μικρών κατηγοριών, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο C-House. «Με τις βρα-
βεύσεις αυτές δίνουμε τη σημασία που
πρέπει σε ποδοσφαιριστές αξίας με βα-
ρύ όνομα στον χώρο», δήλωσε ο πρόε-
δρος του ΠΑΣΠ Σπύρος Νεοφυτίδης και

πρόσθεσε: «Η β  ́κατηγορία δεν είναι υπο-
δεέστερη. Μ’ αυτές τις βραβεύσεις θέ-
λουμε να στείλουμε και το μήνυμα ότι ο
ΠΑΣΠ δεν κάνει διακρίσεις ανάλογα με
την κατηγορία στην οποία αγωνίζεται ο
κάθε παίκτης». Ο πρόεδρος του συνδι-
καλιστικού σώματος των ποδοσφαιρι-
στών αναφέρθηκε και στις προσπάθειες
του ΠΑΣΠ προκειμένου να υπογραφεί η
συλλογική σύμβαση το συντομότερο δυ-
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νατόν. Οι βραβευθέντες φανέρωσαν ικα-
νοποίηση για την αναγνώριση της προ-
σπάθειάς τους. Η κορυφαία ενδεκάδα
της β΄ κατηγορίας προέκυψε μετά από
ψηφοφορία των παικτών της ίδιας κα-
τηγορίας. Τον καλύτερο τερματοφύλα-
κα και την καλύτερη άμυνα βράβευσε ο
Σπύρος Νεοφυτίδης, τους παίκτες που
αποτελούν τη μεσαία γραμμή ο ιδιοκτή-
της του C-House Φίλιππος Στυλιανίδης

και τους επιθετικούς το μέλος του συν-
δέσμου και εκπρόσωπος των παικτών
επαρχίας Λευκωσίας Γιάννος Δημοσθέ-
νους. Τους πρώτους σκόρερ, ο Μιχάλης
Μιχαήλ εκ μέρους της Holland&Barrett,
που είναι εκ των χορηγών του ΠΑΣΠ. Το
ξεχωριστό βραβείο στον Παντελή Ταύ-
ρου απένειμε ο αθλητικός συντάκτης και
πρώην αντιπρόεδρος της ΕΑΚ Μιχάλης
Σωτηρίου.

Το γύρo του κόσμου
Ο ΠΑΣΠ διερευνά το ενδεχόμενο κατά πό-
σο το επίτευγμά του Παντελή Ταύρου μπο-
ρεί να καταγραφεί στα ρεκόρ Γκίνες! Το
παιχνίδι για καλή του τύχη βιντεοσκοπή-
θηκε από τον προπονητή του Ηρακλή Γε-
ρολάκκου στο πλαίσιο των μαθημάτων
για το δίπλωμά του. Το σχετικό βίντεο,
πάντως, έκανε το γύρο του κόσμου. Πά-
νω από δέκα ιστοσελίδες στην Ελλάδα το
είχαν πρώτο θέμα. «Τα κάνει όλα και συμ-
φέρει», «Tι έκανε ρε ο υπερπαίκτης!»,
«Ταύρου σε υαλοπωλείο», ήταν κάποιοι
από τους τίτλους. Μέχρι και αθλητικές σε-
λίδες σε Ρουμανία και Ουγγαρία είχαν κά-
νει ιδιαίτερη αναφορά.

«Νόμιζα τα είδα όλα»
Ξεχωριστή ήταν η στιγμή της βράβευσης του
Παντελή Ταύρου. Όπως ανέφερε ο παρου-
σιαστής της εκδήλωσης Ανδρέας Σταυρινί-
δης, ο επιθετικός του Π.Ο. Ξυλοτύμπου έβαλε
τρία γκολ στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, κι όταν

χρειάστηκε να αγωνιστεί ανα-
γκαστικά ως τερματοφύλακας
(η ομάδα του έμεινε με 8 παί-
κτες) απέκρουσε δυο φορές
εκτέλεση πέναλτι (ο διαιτητής
είχε δώσει επανάληψη).
«Είμαι 31 χρονών, έπαιξα σε
πολλές ομάδες, νόμιζα τα είδα
όλα, αλλά έκανα λάθος. Είχα-
με τρεις αποβολές και δύο
αναγκαστικές αλλαγές. Ήρθε

το ασθενοφόρο για να πάρει τον έναν παίκτη
και πήρε τελικά και τους δύο. Δεν ήταν δυνα-
τόν αυτό που συνέβαινε. Αγωνίστηκα σε πολ-
λές ομάδες σ' όλες τις κατηγορίες (Ανόρθω-
ση, Δερύνεια, Σπάρτακο, Χαλκάνορα, ΑΣΙΛ),
αλλά κάτι τέτοιο δεν έχω ξαναζήσει», είχε δη-
λώσει στην εφημερίδα «Πολίτης». Σε ερώτη-
ση γιατί επιλέγηκε ο ίδιος να υπερασπίσει τα
καρέ της ομάδας του, απάντησε: "«Δεν έχω
παίξει ξανά τερματοφύλακας. Επειδή το σκορ
ήταν 3-1, έκρινα ότι ήταν καλύτερο να μην
χαλάσει η χημεία της ομάδας και αποφάσισα
να βρεθώ εγώ κάτω από τα γκολπόστ. Ο προ-
πονητής βρισκόταν στην Αγγλία και ως αρ-
χηγός που ήμουν εκείνη την ώρα πήρα την
ευθύνη. Θα πρέπει να συγχαρώ τους συμπαί-
κτες μου, όσοι αγωνίστηκαν έπαιξαν σαν πα-
λικάρια παρ' όλες τις αντίξοες συνθήκες».

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΒΑΖΗΣ

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΑΥΡΟΥ

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΑΡΙΟΣ ΓΚΡΟΥΝΗ

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΑΖΗΣ

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
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6-7. The amazing scorpion
kick
Ricardo Fernandes’ scorpion kick
goal was without doubt the high-
light of the football season in
Cyprus. 6000 fans around the plan-
et voted in favour of that goal,
which was nominated for the FIFA
Puskas Award 2013.

10-11. The collective
agreement matter
PASP has put forward strong efforts
to implement a collective agree-
ment in Cypriot football. The Union
has met with UEFA VP Marios
Lefkaritis and contacted FIFPro for
the subject.

12-13. Grimes doping case
Nea Salamina footballer, Solomon
Grimes, was found positive of
methylhexanamine in a doping test
in February. PASP took the matter
upon them and managed to reduce
the ban sentence of the Liberian to
just three months.

14. Gilvan beat cancer!
Former Doxa Katokopia player,
Gilvan, recorded his most important
victory in his life: He beat cancer!

15. The crisis affects football
The wife of a footballer based in
Cyprus wrote a letter to PASP and
spoke about the difficulty of surviv-
ing when the clubs don’t keep their
part of the bargain. In the same
time, Mohamed Coly and Eduardo

Pincelli were thrown out of their
clubs due to the crisis.

16. Moustakas abandoned
ship
Periklis Moustakas returned to Aus-
tralia, after finding life in Cyprus’ foot-

The newest edition of the
Pancyprian Footballers
Union (PASP) official mag-
azine is here with many
interesting stories about
the game on the island.
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ball impossible to handle. The difficult
situation in the island forced Periklis
to take his family down under.

18. Drogba on the Ishmael
matter
PASP president Spyros Neofytides

met in Amsterdam with Didier
Drogba, who is also the VP of the
Ivory Coast footballers union, and
brought to his attention the case of
Ishmael, a footballer stuck in Cypri-
ot detention due to the lack of a
visa.

19. A wrong decision
The Dispute Resolution Committee
decided that thirty days after a con-
tract termination the players aren’t
longer allowed to seek their rights.
The court of appeal ultimately can-
celled this decision after PASP’s re-
action.

20. Provident fund for
footballers
With the end of a footballer’s career
on the mind, PASP has put forward
the creation of a provident fund.

21. Scholarships for the
players
PASP staged a meeting with the
club’s academy directors and in-
formed them about the scholarship
scheme at the European University
for young players.

22. Lisbon trip for
Hadjidimitriou
Loizos Hadjidimitriou, PASP’s legal
advisor, travelled to Lisbon and
took part at FIFPro’s congress about
the insolvency of clubs.

23. The U17 mistakes
PASP sent a letter to the coach of
the U17 Cyprus National Team
about the team selection and the
wrong management of the team.

26. Relations with the CFA
The Pancyprian Footballers Union
(PASP) had an important meeting
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with the Cyprus Football Association were important
subjects were discussed, like the collective agreement,
the Financial Fair Play and club merging.

27. Teams owe a lot of money
PASP announced their research on the clubs that owe
players wages. Amazing: Olympiakos and Enosi haven’t
paid their footballers for over six months!

28. Spyros in Amsterdam
President of PASP, Spyros Neophytides, travelled to Am-
sterdam for the FIFPro congress. In the Dutch city he
met with colleagues around the world and UEFA repre-
sentatives.

29. Old and foreign
The Cypriot football league doesn’t really take care of
young local talent. The Cyprus championship has the
highest average age in Europe and the most foreigners.

30. Club problems
Due to the financial difficulties, many clubs are facing
hard times. A.E. Paphos is in danger of closing, ENP
players were threatened, Aris and Omonoia faced play-
er strikes.

31-33. Beach Soccer tournament
PASP will host once again this summer the annual
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Beach Soccer Tournament. Check photos from last sea-
son’s event.

34. PASP academy league
36 teams and 400 young footballers participated in the
PASP Youth League 2013.

36. PASP at the Ayia Napa Soccer Festival
Late April Ayia Napa hosted the annual Soccer Festival
with the participation of 215 teams and 3000 young
players. PASP was there and supported the Tourna-
ments football and charity efforts.

37-38. Social Responsibility
PASP took part in the international campaign against
land mines. The Union also supports ACHDAC and their
effort to support people with heart problems as well as
the school for the deaf in Limassol.

40-41. The best of the second division
The top eleven of the second division were honoured
in an event hosted by PASP. At the ceremony Pantelis
Tavrou of the fourth division club Xylotymbou, was ho-
noured for his amazing feat to score a hat-trick and
save two penalties (after his goalkeeper was sent off ) in
a single game against Iraklis Gerolakkou!



ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ 2012/13 
στην ιστοσελίδα μας 

http://www.pasp.org.cy

Συμμετέχουν εταιρείες - καταστήματα Αθλητικών ειδών, 

Ρούχων, Γυμναστήρια, Οπτικοί Οίκοι, Φυσιοθεραπευτές, 

Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Κοσμηματοπωλεία, Ανθοπωλεία, Βι-
βλιοπωλεία, Catering, Ενοικίασης Αυτοκινήτων, 

Ινστιτούτα Αισθητικής κ.ά.    



ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΑΣΠ

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. Μόνο
έτσι, άλλωστε, θα προωθήσουμε όσο καλύτερα γίνεται
τα συμφέροντα των ποδοσφαιριστών. Ταυτόχρονα, πι-
στεύουμε ότι με τις διάφορες εκδηλώσεις και τις προ-
σφορές 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 (τηρείται σειρά προτε-
ραιότητας)
l Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό για το καλύ-
τερο γκολ της αγωνιστικής και την καλύτερη επέμβα-
ση 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!




