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ποδοσφαιριστης
ΠΛΕΟΝ ΕΜΕΙΣ ΧΑΡΑΖΟΥΜΕ

ΠΟΡΕΙΑ - Ο ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΣΤΟ
Δ.Σ. ΤΗΣ FIFPro DIVISION EUROPE

n Ο Σύνδεσμος έβαλε τον Κύπριο
ποδοσφαιριστή στα έδρανα της
FIFPro!
n Πλέον μιλάμε... ευρωπαϊκά, αφού
ο πρόεδρός μας εξελέγη στο
συμβούλιο της Γηραιάς Ηπείρου
n Την 1η Ιουλίου ο πρόεδρος του
ΠΑ.Σ.Π. κέρδισε στις εκλογές και
πλέον θα συμμετέχει στις μεγάλες
αποφάσεις για τους ποδοσφαιριστές 
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‰ Ο Γενικός Γραμματέας της UEFA, Τζιάνι Ινφαντίνο,
έστειλε επιστολή στην ΚΟΠ

‰ Την καλεί να προετοιμαστεί για το ενιαίο συμβόλαιο
‰ Κατεβαίνει στην Κύπρο επιτροπή που συστάθηκε στις

Βρυξέλες
‰ Θετική η Ομοσπονδία στην τελευταία μας συνάντηση

Η UEFA στο πλευρό μας - Πιέζει για το ενιαίο συμβόλαιο!
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

l TOP GOAL HOLLAND & BARRET
Μεγαλύτερη λάμψη αυτή τη σεζόν!

ΣΕΛ. 6-9
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗ
ΣΤΟ Δ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ FIFPrο
Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει   και διεθνή ισχύ!

ΣΕΛ. 10-11
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ
ΠΑΙΚΤΕΣ Α΄&Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Τα είπαμε προσωπικά  με τους
παίκτες στο δικό τους  χώρο!

ΣΕΛ. 12-13
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Στις 22 Νοεμβρίου η ΚΟΠ
δεσμεύτηκε επισήμως!

ΣΕΛ. 14
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ 
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΑΣ
Η FIFPro, η UEFA, η ΚΟΠ, η Ε.Ε.Δ. 
και οι αναχρονιστικοί κανονισμοί

ΣΕΛ. 15
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ DON'T FIX IT
Ο Σπύρος Νεοφυτίδης για τον ειδήμονα 
στο... στήσιμο παιχνιδιών

ΣΕΛ. 16
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΔΙΑΦΟΡΑ
- Έπαθε κάταγμα κρανίου και 
ο γιατρός έβλεπε ποδόσφαιρο!
- Δεν υπάρχει δικαιολογία
- Αμείλικτοι σε θέματα που θέτουν
σε κίνδυνο τους ποδοσφαιριστές
- Υπόδειγμα ο Μουλαζίμης
- Επιμορφωτικό πρόγραμμα

ΣΕΛ. 18-23
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / 11ΑΔΑ FIFA&FIFPro
Οι κορυφαίοι... περνούν και από εμάς!

ΣΕΛ. 26
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΤΡΙΜΕΡΗΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Η τριμερής συμμαχία!

ΣΕΛ. 27
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΠΟ HOLLAND&BARRETT 
Αυξήστε τα αποθέματα ενέργειας!

ΣΕΛ. 28-29
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΡΩΜΑ
Προσέξτε τους!

ΣΕΛ. 30
l ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH SOCCER
Υπερθέαμα! Πανδαισία στην  άμμο!

ΣΕΛ. 31-33
l ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / ΔΙΑΦΟΡΑ
Με τη στήριξη του Υπουργού!

ΣΕΛ. 34
l ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / 4ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ
«ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ»
Φτιάχνουμε αθλητική  παιδεία!

ΣΕΛ. 36-37
l ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
Με μπροστάρη τον πρόεδρο μας!
Δίπλα στα παιδιά σε κάθε στιγμή!

ΣΕΛ. 40-41
l ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

ΣΕΛ. 42-45
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΠΑΣΠ

ΣΕΛ. 47

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί φίλοι, 

Mε τιμή

Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.

Σπύρος Νεοφυτίδης

Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Π.

Αυτή είναι ίσως μία από τις πιο ιστορικές εκδόσεις του περιοδικού μας.
Παλεύοντας τα τελευταία πέντε χρόνια, πετύχαμε μαζί στόχους που για αρκε-
τούς θεωρούνταν άπιαστα όνειρα. Δώσαμε και δίνουμε σκληρές μάχες για να
διασφαλίσουμε τα δικαιώματα μας σαν επαγγελματίες Ευρωπαίοι πολίτες και
επιτέλους είμαστε μια ανάσα από την υλοποίηση ενός τεράστιου στόχου που
δεν είναι άλλος από την εφαρμογή των ελάχιστων όρωνστα συμβόλαια των
ποδοσφαιριστών.
Από τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο η εικόνα του Κυ-
πριακού ποδοσφαίρου θα αλλάξει προς το καλύτερο, ιδι-
αίτερα οι συνθήκες και οι όροι εργοδότησης για τους
επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
Ταυτόχρονα, όμως, εμείς στον ΠΑΣΠ καταφέραμε να πε-
τύχουμε κάτι... ονειρικό, το οποίο μελλοντικά με σωστή
διαχείριση και πολιτική, μπορεί να βοηθήσει αφάνταστα
σε όλα τα επίπεδα τον κύπριο ποδοσφαιριστή. Από τις
21 Οκτωβρίου ο ΠΑΣΠ κέρδισε και τυπικά μια από τις 3
θέσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της FIFPro για πρώτη
φορά στην ιστορία του (την 1η Ιουλίου η πρώτη εκλο-
γή). Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει την σωστή πολιτική που
ακολουθείται στον Σύνδεσμο και την πολύ σκληρή δου-
λειά και προσπάθεια που γίνεται απ' όλους.
Νιώθω την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους
τους συνεργάτες μου για την βοήθεια που δίνουν τα τε-
λευταία χρόνια, στο προσωπικό ιδιαίτερα και στους συναδέλφους των άλλων
Συνδέσμων που έδειξαν εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου για να τους αντιπρο-
σωπεύσω στο συμβούλιο της FIFPro. Ασφαλώς, εκφράζω την ευγνωμοσύνη
μου και προς τα μέλη του ΠΑ.Σ.Π., δηλαδή εσάς, που με εμπιστεύεστε και με στη-
ρίζετε.
Πλέον, οι υποχρεώσεις μας είναι περισσότερες και η δουλειά και οι στόχοι πιο
υψηλοί. Με τη δική σας στήριξη θα βαδίσουμε μαζί την νέα αυτή πορεία που
χαράξαμε. Το 2014 θα είναι η αρχή της αναγέννησης του κύπριου ποδοσφαι-
ριστή και είμαι σίγουρος ότι με τις ευκαιρίες που θα δοθούν, τα πρωταθλήμα-
τα μας θα βρουν τη χαμένη κυπριακή τους ταυτότητα.
Εύχομαι σε όλους μια καλή χρονιά γεμάτη υγεία, χαρά και ευτυχία και με πολ-
λές επιτυχίες.
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά!

«Πετύχαμε κάτι ονειρικό...»
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ΑΝΑΒΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΓΚΟΛ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Πλέον είναι θεσμός. Και ως τέτοιος, ολοένα
και θα αναβαθμίζεται. Ο λόγος για το Top
Goal Holland&Barrett. Την επιβράβευση του
σκόρερ του πιο ωραίου γκολ κάθε αγωνιστι-
κής.
Αυτή τη χρονιά στο τέλος της σεζόν θα βρα-
βευτεί το κορυφαίο εκ των καλύτερων τερ-
μάτων της αγωνιστικής. Αν ένα εκπληκτικό
γκολ σε μιααγωνιστική δεν αναδειχθεί ως
Top Goal Holland&Barrett, αυτό δεν σημαί-
νει ότι δεν θα είναι υποψήφιο ως το κορυ-
φαίο της χρονιάς, καθώς ειδική επιτροπή του
ΠΑ.Σ.Π. θα διασφαλίσει στη σχετική λίστα να
συμπεριλαμβάνονται όλα τα αξιόλογα γκολ.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη

ψηφοφορία για ανάδειξη του καλύτερου τέρ-
ματος της εκάστοτε αγωνιστικής , μπορούν
να το κάνουν μέσω του λογαριασμού μας στο
facebook (POLL) ή να πληροφορηθούν όλα
τα σχετικά στην ιστοσελίδα protathlima.com,
με την οποία συνεργαζόμαστε αποκλειστικά.
Ο θεσμός για την ανάδειξη του καλύτερου
τέρματος της αγωνιστικής διοργανώνεται
για 5η σερί σεζόν. Χορηγός του διαγωνισμού
είναι τα καταστήματα ειδών υγιεινής δια-
τροφής, φυσικών θεραπειών και συμπλη-
ρωμάτων διατροφής, Holland&Barrett, ενώ
φέτος, όπως σημειώσαμε, διεξάγεται με την
αποκλειστική συνεργασία της αθλητικής
ιστοσελίδας protathlima.com. 
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ΤEΣΣΕΡΙΣ ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΕΣ ΝΙΚΕΣ, BACK TO   BACK ΑΠO ΕΝ ΝΤΙΑΓΕ, 544 ΨΗΦΟΥΣ Ο ΑΣΙΣ

Κυριαρχία  της Νέας Σαλαμίνας!Κυριαρχία  της Νέας Σαλαμίνας!Κυριαρχία  της Νέας Σαλαμίνας!Κυριαρχία  της Νέας Σαλαμίνας!Κυριαρχία  της Νέας Σαλαμίνας!Κυριαρχία  της Νέας Σαλαμίνας!Κυριαρχία  της Νέας Σαλαμίνας!
Κυριαρχία της Νέας Σαλαμίνας στο δια-
γωνισμό Top Goal Holland&Barrett! Στις
πρώτες 10 αγωνιστικές παίκτες των ερυ-
θρολεύκων κατάφεραν να κερδίσουν
τέσσερις φορές. Οι τρεις μάλιστα ήταν
συνεχόμενες, ενώ ο Εν Ντιαγέ κατάφε-
ρε να κάνει το. back to back. Κέρδισε το
διαγωνισμό για δυο σερί αγωνιστικές!
Απ΄ αυτές τις πρώτες 10 στροφές του μα-
ραθωνίου, κρατήσαμε και το εκπληκτι-
κό ποσοστό που συγκέντρωσε ο Νούνο
Ασίς της Ομόνοιας. Ο άσος της Ομόνοι-
ας που σύμφωνα με το διαγωνισμό μας
πέτυχε το πιο ωραίο τέρμα της 8ης αγω-
νιστικής συγκέντρωσε εκπληκτικό αριθ-
μό ψήφων, 544 ψήφους που αντιστοι-
χούσε με ποσοστό 92%!

1η αγ. Σταμπολζίεφ (Α.Ε. Κουκλιών) 42%

2η αγ. Πάντος (Νέα Σαλαμίνα) 47%

3η αγ. Ντε Αζεβέδο (Ερμής) 53%

4η αγ. Χαραλάμπους (Αλκή) 72%

5η αγ. Ρόκε (Νέα Σαλαμίνα) 67%

6η αγ. Εντιαγέ (Νέα Σαλαμίνα) 78%

7η αγ. Eντιαγέ (Νέα Σαλαμίνα) 63%

8η αγ. Ασίς (Ομόνοια) 92%

9η αγ. Σκαραμοτσίνο (Ομόνοια) 68%

10η αγ. Τσιακλής (Ένωση) 47%



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  9Για 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 
facebook.com/pasp.org.cy

TOP GOAL  

ΤEΣΣΕΡΙΣ ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΕΣ ΝΙΚΕΣ, BACK TO   BACK ΑΠO ΕΝ ΝΤΙΑΓΕ, 544 ΨΗΦΟΥΣ Ο ΑΣΙΣ

Κυριαρχία  της Νέας Σαλαμίνας!Κυριαρχία  της Νέας Σαλαμίνας!Κυριαρχία  της Νέας Σαλαμίνας!Κυριαρχία  της Νέας Σαλαμίνας!Κυριαρχία  της Νέας Σαλαμίνας!Κυριαρχία  της Νέας Σαλαμίνας!Κυριαρχία  της Νέας Σαλαμίνας!
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ FIFPro

Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει και διεθνή ισχύ!Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει και διεθνή ισχύ!Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει και διεθνή ισχύ!Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει και διεθνή ισχύ!Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει και διεθνή ισχύ!Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει και διεθνή ισχύ!

Η 1η ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ    ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Π. ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

4 Όπως σημειώναμε και το πε-
ρασμένο καλοκαίρι, ο Νεοφυ-
τίδης δεν έγραψε ιστορία μόνο
γιατί είναι ο μοναδικός συμπα-
τριώτης μας που εκλέχθηκε σ’
αυτό το σώμα. Κατέστη το νεα-
ρότερο (37 χρόνων)  διοικητικό
στέλεχος στην ιστορία του Ευ-
ρωπαϊκού τμήματος της FIFPro!

4 Την 1η Ιουλίου πραγματοποι-
ήθηκαν εκλογές στο Άμστερνταμ
για να αναδειχθούν τα τρία από
τα επτά στελέχη του Δ.Σ. του Ευ-
ρωπαϊκού τμήματος της FIFPro.
Οι υπόλοιπες είναι θέσεις κα-
λυμμένες με έμμισθους, ενώ τις
τρεις υπόλοιπες -μια εκ των οποίων πή-
ρε ο Νεοφυτίδης- τις διεκδίκησαν στις
εκλογές εκπρόσωποι Συνδέσμων Ποδο-
σφαιριστών από Πορτογαλία, Τσεχία, Νορ-
βηγία, Ισραήλ, Σερβία και Σκοτία!

4 Στις 22/10 ο Σπύρος Νεοφυτίδης... επα-
νεξελέγη στο συμβούλιο του ευρωπαϊκού
τμήματος της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδο-
σφαιριστών (FIFPro - Europe Division)! Ο εκ-
πρόσωπος του συνδικαλιστικού σώματος των
ποδοσφαιριστών στην Πορτογαλία, εκμε-
ταλλευόμενος κανονισμό του καταστα-
τικού ζήτησε και πέτυχε επανάληψη της
εκλογικής διαδικασίας που είχε διεξαχθεί
την 1η Ιουλίου. Ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π.
ωστόσο επανεκλέγηκε μέλος του συμ-
βουλίου της ευρωπαϊκής FIFPro. Συγκέ-
ντρωσε 56 ψήφους έναντι 36 του ανθυ-
ποψηφίου του!

4 Ο Νεοφυτίδης στις 18 Νοεμβρίου μετέβηκε στο Άμστερνταμ για
να συμμετάσχει στην πρώτη - ιστορική για τους Κύπριους ποδο-
σφαιριστές- συνεδρία του Δ.Σ. της... Ευρωπαϊκής FIFPro.

Η... επαναληπτική
εκλογική διαδικασία
στις 22 Οκτωβρίου. Ο
Νεοφυτίδης πήρε τη
θέση συγκεντρώνο-
ντας 56 ψήφους έναντι
36 του ανθυποψηφίου
του.

EΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει και διεθνή ισχύ!
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ FIFPro

Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει και διεθνή ισχύ!Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει και διεθνή ισχύ!Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει και διεθνή ισχύ!Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει και διεθνή ισχύ!Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει και διεθνή ισχύ!Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει και διεθνή ισχύ!

Η 1η ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ    ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Π. ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η 1η Ιουλίου (2013) ήταν μια ιστορική ημέ-
ρα για τον Κύπριο Ποδοσφαιριστή. Διό-
λου υπερβολική αναφορά αν αναλογι-
στούμε ότι ο πρόεδρος του συνδικαλιστι-
κού τους σώματος (ΠΑ.Σ.Π.), ο Σπύρος Νε-
οφυτίδης , κατέστη ο πρώτος Κύπριος που
κατάφερε να εκλεγεί στο συμβούλιο του
ευρωπαϊκού τμήματος της Παγκόσμιας
Ένωσης Ποδοσφαιριστών (FIFPro)!
Η εκλογή του πρόεδρου του ΠΑ.Σ.Π. ση-
μαίνει πολλά για τους επαγγελματίες παί-
κτες στο νησί μας. Η φωνή τους θα ακού-
γεται πιο δυνατά διεθνώς. Τα αιτήματά
τους και οι διεκδικήσεις θα γίνονται με
ακόμη πιο δυναμικό τρόπο!
Ο Νεοφυτίδης θα έχει δικαίωμα ψήφου
και για τις εκλογές της FIFPro, του Πα-
γκόσμιου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, που ως γνωστόν
συνεργάζεται στενά και με τη FIFA! Αυτό σημαίνει ότι ο
ΠΑ.Σ.Π. θα λαμβάνεται υπόψιν και ο λόγος του θα είναι
πιο δυνατός.

Είναι χαρακτηριστικά τα όσα δήλωσε μια
ημέρα μετά την εκλογή του ο Νεοφυτί-
δης, μιλώντας στο πλαίσιο ραδιοφωνι-
κής εκπομπής του Super ΣΠΟΡ FM: «Για
πρώτη φορά καταφέραμε να εκλεγούμε
ως Κύπρος στο συμβούλιο του ευρω-
παϊκού τμήματος της Παγκόσμιας Ένω-
σης Ποδοσφαιριστών (FIFPro). Δεν είναι
και εύκολο όπως είναι η δομή του συμ-
βουλίου. Για μας αυτό έχει τεράστια ση-
μασία.  Νομίζω ότι θα κερδίσει πάρα πολ-
λά ο Κύπριος ποδοσφαιριστής και θα φα-
νεί και στο άμεσο μέλλον. Είναι τεράστια
τα λάθη που έχουν γίνει, η αντιμετώπι-
ση που έχουμε είναι σκληρή. 'Όπως
στρώσατε θακοιμηθείτε', είναι με λίγα
λόγια αυτό που μας λένε.  Αναμένονται
πολλές αλλαγές στο κυπριακό ποδό-

σφαιρο. Θεωρώ ότι θα πάρουν μια νέα τροπή τα πράγ-
ματα. Αύριο (03/07/2013) επιστρέφω στην Κύπρο και θα
έχουμε συνάντηση με την ΚΟΠ και τα σωματεία».

Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει και διεθνή ισχύ!
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΙΚΤΕΣ Α΄ & Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ο ΠΑ.Σ.Π. από την 1η Αυγούστου έπιασε δουλειά για να υλοποιήσει έναν μεγάλο στόχο του. Να
δημιουργήσει στενούς δεσμούς με τα μέλη του. Να τους πλησιάσει ακόμη περισσότερο και να
αφουγκραστεί τα προβλήματά τους.
Ο Σύνδεσμος κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία εγκαινίασε την προσπάθειά του για να ενημε-
ρώσει τα μέλη του για τις δραστηριότητες του ΠΑ.Σ.Π., αλλά και να αντιληφθεί ποιές είναι οι
πραγματικές του ανάγκες.
Η προσπάθεια του να συναντήσει όλους τους παίκτες της α΄ και β΄ κατηγορίας στο δικό τους
χώρο, άρχισε από το δυτικότερο σημείο της Κύπρου. Την Πέμπτη (01/08) ο πρόεδρος του Συν-
δέσμου Σπύρος Νεοφυτίδης είχε συνάντηση με όλους τους ποδοσφαιριστές της ΕΝΑΔ Πόλης
Χρυσοχούς, ενημερώνοντας τους για τα όσα προσφέρει ο ΠΑ.Σ.Π. στα μέλη του.
Μέσα απ΄ αυτή την προσπάθεια ο Σύνδεσμος προχώρησε σε διαπιστώσεις σε σχέση με την κα-
τάσταση των ομάδων. Ιδού κάποια κέρδη και πολύτιμες πληροφορίες που αποκομίσαμε:
l Πληροφορηθήκαμε την οικονομική κατάσταση των παικτών.
l Πολλές ομάδες λόγω οικονομικού έδωσαν ευκαιρίες στους Κύπριους.
l Οι παίκτες έδειξαν ευαισθητοποιημένοι για τα συνδικαλιστικά ζητήματα και φανέρωσαν έντο-
νο ενδιαφέρον για συμμετοχή στις δραστηριότητές του.
l Όπως διαπιστώσαμε από τις επαφές με τους παίκτες, μέχρι τον Σεπτέμβριο στη β΄ κατηγο-
ρία πολλές ομάδες δεν είχαν καταβάλει ούτε ένα μισθό. Αυτό μας βοήθησε να κινηθούμε έγκαι-
ρα και να κάνουμε διαβήματα για την επίλυση του προβλήματος.
l Η κάρτα υγείας ήταν στις προτεραιότητες των παικτών.
l Επεδείχθη ενδιαφέρον για συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΠΑ.Σ.Π. (sports
management). 

Ενημερώσαμε τα μέλη μας για τα ακόλουθα θέματα
4 Τις υποτροφίες που εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με την FIFPro. Συγκεκριμένα, κάθε πο-

δοσφαιριστής θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει συμμετοχή στο πρόγραμμά μας για εξ
αποστάσεως (μέσω Skype) σπουδές σε αθλητική διεύθυνση (sports management).

4 Τις υποτροφίες που προσφέρουμε στα μέλη μας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανε-
πιστήμιο.

4 Τη συμφωνία μας με το Υπουργεία Παιδείας για δωρεάν εκμάθηση της Ελληνικής γλώσ-
σας. Απ΄ αυτό το πρόγραμμα δεν επωφελούνται μόνο οι ξένοι παίκτες που αγωνίζονται στην
Κύπρο , αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους.

4 Το Ντόπινγκ. Θα δοθεί ενημερωτικό δελτίο στους ποδοσφαιριστές.
4 Τις επιπτώσεις των στημένων αγώνων, με βάση τα νέα δεδομένα.
4 Τις προσπάθειες προκειμένου να δημιουργηθεί Ταμείο Προνοίας για τους επαγγελματίες

ποδοσφαιριστές.
4 Τις ετήσιες βραβεύσεις και τους διαγωνισμούς του ΠΑ.Σ.Π.
4 Την κάρτα-μέλους.
4 Η ατζέντα μας περιλάμβανε και άλλα θέματα. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι από τις συζη-

τήσεις που γίνονταν με τους παίκτες προέκυπταν κι άλλα ζητήματα.

Τα είπαμε προσωπικά  με τους
παίκτες στο δικό τους  χώρο!
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Προσωπικές επαφές με στόχο την προώθηση των συνδικαλιστικών
ζητημάτων των μελών μας, δεν έγιναν μόνο με παίκτες, αλλά και με
διοικητικάστελέχη ομάδων.
Από τα μέσα Ιουλίου (16/07) άνοιξε ο κύκλος επαφών της ηγεσίας
του ΠΑ.Σ.Π. με ανθρώπους ομάδων. Ο Σύνδεσμος μέσω αυτών των συ-
ναντήσεων είχε την ευκαιρία να προωθήσει θέματα που εξυπηρε-
τούν τα συμφέροντα των μελών του, αλλά και των ίδιων των σωμα-
τείων.
Ζητήματα όπως και το ασφαλιστικό σχέδιο, το οποίο δεν θα καλύ-
πτει οικονομικά μόνο τους ποδοσφαιριστές σε περίπτωση (κάτι το
οποίο απευχόμαστε) τραυ-
ματισμού τους, αλλά θα δί-
νει ανάσες και στους αν-
θρώπους των συλλόγων, οι
οποίοι πλέον καταβάλλουν
μεγάλες προσπάθειες για να
εξασφαλίσουν ρευστό για
τις ομάδες τους.
Ο ΠΑ.Σ.Π. μίλησε με τους αν-
θρώπους των ομάδων και
για άλλα «καυτά» θέματα,
μεταξύ των οποίων και η
συλλογική σύμβαση (ενιαίο
συμβόλαιο), αλλά και τα κρι-
τήρια της UEFA (βλ. χρέη
προς ποδοσφαιριστές).
Αντιπροσωπεία του ΠΑ.Σ.Π.
στις 16 Ιουλίου είχε συνάντηση με ανθρώπους της Α.Ε. Κουκλίων,
της ΑΕΠ και του Απόλλωνα. Μια εβδομάδα αργότερα έγιναν επαφές
με παράγοντες της ΑΕΚ Λάρνακας και της Δόξας Κατωκοπιάς.
Την Πέμπτη (26/09) πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου
εποικοδομητική συνάντηση με τον γενικό διευθυντή της Ανόρθω-
σης, Ανδρέα Θεμιστοκλέους.
Εξάλλου στις 19 Οκτωβρίου αντιπροσωπεία του ΠΑΣΠ αποτελούμε-
νη από τον πρόεδρο και το νομικό σύμβουλο του Συνδέσμου, Σπύρο
Νεοφυτίδη και Λοΐζο Χατζηδημητρίου, αντίστοιχα, είχε συνάντηση
με διοικητικά στελέχη της Νέας Σαλαμίνας.
Αντικείμενο ήταν συγκεκριμένα συνδικαλιστικά ζητήματα. Οι εκ-
πρόσωποι του ΠΑ.Σ.Π. έθεσαν στο τραπέζι κάποια σοβαρά ζητήμα-
τα που αφορούν ποδοσφαιριστές-μέλη του με θητεία στον σύλλογο
της Αμμοχώστου.

Απευθείας επαφές 
με διοικήσεις ομάδων

Τα είπαμε προσωπικά  με τους
παίκτες στο δικό τους  χώρο!
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  

Τι προηγήθηκε
Πριν φτάσουμε σ΄ αυτή την εξέλιξη, είχαμε αρκετές επαφές με την Ομοσπονδία. Κατά τη διάρ-
κειά τους, η ΚΟΠ έδειξε θετική στάση απέναντι σ΄ αυτό το βασικό μας αίτημα, για το οποίο
δώσαμε μακροχρόνιους αγώνες.
Στις 4 Ιουνίου σε συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη του ποδοσφαίρου μας αποφασίστηκε η
σύσταση τετραμελούς επιτροπής. Αυτή η επιτροπή, που αποτελείτο από δυο άτομα του κάθε
σώματος (ΚΟΠ και ΠΑΣΠ), ανέλαβε να εξετάσει όλα τα δεδομένα ώστε να υπογραφεί συμφω-
νία, είτε για συλλογική σύμβαση είτε για θέσπιση ενιαίου συμβολαίου.
Στις 31/07 ο Σύνδεσμος είχε νέα συνάντηση με την ΚΟΠ, η οποία ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κα-
νένα πρόβλημα να υπογραφεί συμφωνία για ενιαίο συμβόλαιο, φτάνει να συγκατα-
νεύσουν τα σωματεία.
Και στα τέλη Σεπτεμβρίου, νέα θετική εξέλιξη. Ο Γενικός Γραμ-
ματέας της UEFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, με επιστολή του προς την
ΚΟΠ (βλ. φωτογραφίες στα δεξιά) την ενημέρωσε πως έχει συ-
σταθεί τετραμελής επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους
των σωμάτων ECA, EPFL, FIFPro και UEFA και η οποία θα αναλά-
βει την υλοποίηση του ενιαίου συμβολαίου στο νησί μας.
Μάλιστα ο υψηλόβαθμος παράγοντας της UEFA, στο σχετικό έγ-
γραφο σημείωσε πως τα στελέχη αυτής της επιτροπής που θα
έχουν ως αποστολή να προωθήσουν το θέμα και να υποβοηθή-
σουν το έργο της ΚΟΠ, θα έρθουν στην Κύπρο μέχρι την
01/01/2014.

Οι αγώνες μας για θέσπιση ενός συμβολαίου που
θα διασφαλίζει τους επαγγελματίες ποδοσφαιρι-
στές δεν σταμάτησαν στιγμή. Η ιστορική συνά-
ντηση στη Νιόν της Ελβετίας τον Φεβρουάριο του
2013, δεν μας εφησύχασε.
Συνεχίσαμε τις επαφές με την ΚΟΠ, αλλά και γε-
νικότερα την προώθηση του ενιαίου συμβολαί-
ου, μέχρι που στις 22 Νοεμβρίου σε συνάντηση
που είχαμε με την Ομοσπονδία, η τελευταία φα-
νέρωσε τη θέλησή της για να βρούμε λύση σ΄ αυ-
τό το μείζονος σημασίας θέμα για τους ποδο-
σφαιριστές μέλη μας.
Από τα όσα συζήτησαν οι παρευρισκόμενοι στη
συγκεκριμένη συνάντηση στα γραφεία της ΚΟΠ,
φάνηκε ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για
υλοποίηση των βασικών αιτημάτων του Συνδέ-
σμου, με στόχο την αναβάθμιση του επαγγελμα-
τία ποδοσφαιριστή στην Κύπρο.

Βάσει των όσων διαμείφθηκαν, η Ομοσπονδία
θα προωθήσει τα βασικά αιτήματα του ΠΑ.Σ.Π.
Τα παραθέτουμε:
l Στελέχωση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών
(ΕΕΔ), με βάση τους διεθνείς κανόνες που θέσπι-
σε η ΦΙΦΑ και με τους οποίους διασφαλίζεται η
ισότιμη εκπροσώπηση στο εν λόγω σώμα, αλλά
και η αντικειμενικότητά του.
l Ενιαίο συμβόλαιο για τους ποδοσφαιριστές με μί-
νιμουμ όρους, ώστε οι επαγγελματίες στο νησί
μας να αναβαθμιστούν και να μην είναι έρμαιο
στα χέρια κάθε επιτήδειου.
l Ρύθμιση για τις συμπληρωματικές συμφωνίες.
Ο ΠΑ.Σ.Π. εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο Σπύ-
ρο Νεοφυτίδη και τους νομικούς του συμβούλους
Πάρη Σπανό και Λοΐζο Χατζηδημητρίου. 

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ
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Η επιστολή-στήριξης από την FIFPro προς τον
ΠΑ.Σ.Π. περί τα τέλη Ιουνίου σε ό,τι αφορά τη
λειτουργία της Επιτροπής Επίλυσης Διαφο-
ρών, άφησε εκτεθειμένο το κυπριακό ποδό-
σφαιρο. Όπως φάνηκε μέσω αυτής οι κανο-
νισμοί της ΚΟΠ σε σχέση με αυτό το σώμα εί-
ναι αναχρονιστικοί. Η Ομοσπονδία, βέβαια,
έχει δώσει τη δέσμευση για να διαφοροποιη-
θεί η εικόνα.
Τι κάνει ωστόσο τους κανόνες της Κύπρου τό-
σο πεπαλαιωμένους; Το ερώτημα αυτό απα-
ντάται σε γραπτή τοποθέτηση που είχε κάνει
ο νομικός μας σύμβουλος, Λοΐζος Χατζηδη-
μητρίου, την 1η Ιουλίου.

Επιτροπές Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Σωματείων
καιΠοδοσφαιριστών:
Η FIFPro είναι η παγκόσμια ένωση επαγγελματιών
ποδοσφαιριστών. Το 2001 οι FIFA και FIFPro απο-
φάσισαν όπως για την όσο το δυνατό καλύτερη και
γρηγορότερη επίλυση των ποδοσφαιρικών δια-
φορών δημιουργηθεί ένα εσωτερικό δικαστικό σώ-
μα, το οποίο θα απαρτίζεται από άτομα εξειδικευ-
μένα στο αθλητικό δίκαιο και τους κανονισμούς της
FIFA.
Το δικαστικό αυτό σώμα ονομάστηκε FIFA Dispute
Resolution Chamber (FIFA DRC), ξεκίνησε τη λει-
τουργία του το 2002 και αρμοδιότητά του, μεταξύ
άλλων, είναι να επιλαμβάνεται εργατικών διαφο-
ρών μεταξύ ποδοσφαιριστών και ομάδων, οι οποί-
ες διαφορές είναι διεθνούς χαρακτήρα. Διεθνούς
χαρακτήρα σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής και η
ομάδα δεν είναι της ίδιας εθνικότητας.
Το δικαστικό αυτό σώμα απαρτίζεται από 25 συ-
νολικά δικαστές. Για διασφάλιση της αμεροληψίας
και ανεξαρτησίας του, οι 12 δικαστές είναι αντι-
πρόσωποι των σωματείων και διορίζονται από τη
FIFA ενώ οι άλλοι 12 είναι αντιπρόσωποι των πο-
δοσφαιριστών και διορίζονται από τη FIFPro. Ο

πρόεδρος διορίζεται κοινή συναινέση. Οι 25 αυτοί
δικαστές δεν παρακάθονται όλοι μαζί σε κάθε υπό-
θεση αλλά εκ περιτροπής. Κατά την εκδίκαση των
υποθέσεων όμως, απαιτείται όπως υπάρχει πάντα
ισάριθμη αντιπροσώπευση FIFA και FIFPro.
Η FIFA δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων εθνικών δια-
φορών. Επιλύει μόνο διαφορές διεθνούς χαρακτή-
ρα έτσι ώστε να διασφαλίζει τη δίκαιη και αμερό-
ληπτη εφαρμογή των κανονισμών της αποτρέπο-
ντας την κατάχρηση τους και την εκμετάλλευση
των δικαιωμάτων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών
από εθνικές ομοσπονδίες.
Το Μάιο του 2007 η FIFA, αναγνωρίζοντας τα προ-
βλήματα που δημιουργούνται εντός των τοπικών
δικαστικών σωμάτων των ομοσπονδιών της ενα-
ντίον των δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών, προ-
χώρησε στην έκδοση των κανονισμών National
Dispute Resolution Chamber (NDRC) Standard
Regulations.
Με τους κανονισμούς αυτούς η FIFA θέτει κάποια
ελάχιστα κριτήρια τα οποία οι ομοσπονδίες πρέπει
να σεβαστούν εναρμονίζοντας αντίστοιχα τους δι-
κούς τους εσωτερικούς κανονισμούς σε σχέση με
τις τοπικές επιτροπές επίλυσης διαφορών.
Το σημαντικότερο κριτήριο είναι, σύμφωνα με το
άρθρο 3 των κανονισμών αυτών, όπως η σύνθεση
των εθνικών επιτροπών είναι από ίσους αριθμούς
αντιπροσώπων ποδοσφαιριστών και σωματείων,
ενώ οι πρόεδρος και αντιπρόεδρος να είναι κοινής
συναινέσης, όπως δηλαδή και στο FIFA DRC. Όταν
μία ομοσπονδία εναρμονίσει τους κανονισμούς της
με τα εν λόγω ελάχιστα κριτήρια τότε το δικαστικό
της σώμα αναγνωρίζεται από τη FIFA ως αμερόλη-
πτο και ανεξάρτητο και του δίδεται η εξουσία να
επιλαμβάνεται διαφορές μεταξύ των σωματείων
μελών της ομοσπονδίας του και των ξένων ποδο-
σφαιριστών τους, στους οποίους δεν επιτρέπεται
πλέον να προσφεύγουν στη FIFA.
Η ΚΟΠ δεν συμμορφώθηκε ακόμα με τους κανονι-

σμούς αυτούς και ως εκ τούτου το σχετικό δικα-
στικό της σώμα, η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών
(Ε.Ε.Δ.), δεν τυγχάνει αναγνώρισης από τη FIFA ως
αμερόληπτη και ανεξάρτητη. Για το λόγο αυτό, οι
αλλοδαποί ποδοσφαιριστές που έχουν διαφορές
με κυπριακές ομάδες έχουν το δικαίωμα να προ-
σφύγουν στη FIFA, ενώ οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές
υποχρεούνται να προσφεύγουν μόνο στην Ε.Ε.Δ.
της ΚΟΠ.
Παρά τη συστηματική συμπερίληψη όρων από κυ-
πριακές ομάδες σε συμβόλαια ξένων ποδοσφαιρι-
στών ότι σε περίπτωση διαφορών θα έχει αρμο-
διότητα η Ε.Ε.Δ. της ΚΟΠ αντί το FIFA DRC, οι όροι
αυτοί κατ ' επανάληψη απορρίπτονται από τη FIFA
αφού η Ε.Ε.Δ. της ΚΟΠ, λόγω της αντικανονικής της
σύνθεσης, δεν θεωρείται από τη FIFA ως αμερόλη-
πτη και ανεξάρτητη.
Σε περίπτωση που η ΚΟΠ συμμορφωθεί με τις απαι-
τήσεις της FIFA και αναγνωριστεί η δική μας Ε.Ε.Δ.
ως αμερόληπτη και ανεξάρτητη, τότε θα απαγο-
ρεύεται στους ξένους ποδοσφαιριστές να προ-
σφεύγουν στη FIFA. Κάτι τέτοιο θα έχει σημαντικό-
τατα οφέλη για τα κυπριακά σωματεία αφού η Ε.Ε.Δ.
της ΚΟΠ, σε αντίθεση με τη FIFA, θα έχει γνώση των
οικονομικών και άλλων δυσκολιών που υπάρχουν
σήμερα στο κυπριακό ποδόσφαιρο και παρά ότι οι
αποφάσεις της θα είναι πάντα με γνώμονα το δί-
καιο και τους διεθνείς κανονισμούς, εν τούτοις θα
είναι πολύ πιο εύκολο για τα κυπριακά σωματεία
να λαμβάνουν διευκολύνσεις και κατανόηση, με-
ταξύ άλλων, στο πιο σύνηθες σήμερα πρόβλημα,
αυτό της άμεσης καταβολής των επιδικασθέντων
ποσών και της τιμωρίας με αφαίρεση βαθμών και
υποβιβασμό για μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις
της FIFA.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΠΑΣΠ σέβεται και χαι-
ρετά το έργο της παρούσας Ε.Ε.Δ. της ΚΟΠ και σε
καμία περίπτωση η παρούσα δεν αποτελεί μομφή
εναντίον του έργου ή της αμεροληψίας των προ-
σώπων που την απαρτίζουν. Για αυτόν ακριβώς το
λόγο ο ΠΑΣΠ θεωρεί ότι δεν είναι καθόλου δύσκο-
λο να γίνουν οι αναγκαίες και πρέπουσες τροπο-
ποιήσεις στους υπάρχοντες κανονισμούς, έτσι ώστε
να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της FIFA.
Λοΐζος Χατζηδημητρίου
(Νομικός Σύμβουλος ΠΑΣΠ) 

Η FIFPro, η UEFA, η ΚΟΠ, η Ε.Ε.Δ.
και οι αναχρονιστικοί κανονισμοί

Πώς έμεινε εκτεθειμένο το ποδόσφαιρό μας
l Στα τέλη Ιουνίου στάλθηκε επιστολή-βόμβα από την Παγκόσμια Ένω-
ση Ποδοσφαιριστών (FIFPro), σε βάρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πο-
δοσφαίρου (ΚΟΠ)! Ο διεθνής οργανισμός που είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένος με την FIFA, σε απαντητική του επιστολή κάκιζε την στάση
της Ομοσπονδίας για το γεγονός ότι προωθεί «πάγωμα» καταβολής
των οφειλόμενων (και επιδικασμένων από την Ε.Ε.Δ.) προς τους πο-
δοσφαιριστές, από τη στιγμή που (1) δεν είναι εναρμονισμένη με τους
διεθνείς κανονισμούς της FIFA και (2) τα σωματεία-μέλη της κάνουν κα-
κοδιαχείριση σε βάρος επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.

l «Φωτιές» είχε ανάψει η επίσημη τοποθέτηση της FIFPro στις 21 Αυ-
γούστου για την κατάσταση στους κυπριακούς συλλόγους. Η Παγκό-
σμια Ένωση Ποδοσφαιριστών μέσω ανακοίνωσής της, έδωσε αρνητι-
κή σύσταση στους ποδοσφαιριστών ώστε να αποφεύγουν να συνεχί-
σουν την καριέρα τους στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Τουρκία
(«FIFPro is giving a negative recommendation to players who want to
sign with clubs inCyprus, Greece or Turkey, especially those that don΄t
play in European football»).



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  16 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 

facebook.com/pasp.org.cy

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ DON’T FIX IT

Ο Σπύρος Νεοφυτίδης για τον ειδήμονα
στο... στήσιμο παιχνιδιών
Η εκστρατεία κατά των προσυ-
νεννοημένων αγώνων και η πά-
ταξη του φαινομένου, ήταν ένα
θέμα που πήρε πολύ ζεστά ο Σύν-
δεσμος.
Από την πρώτη στιγμή υλοποίη-
σε τα όσα επέτασσε το σχετικό
πλάνο της FIFPro και μάλιστα ήρ-
θε σε συμφωνία με την ΚΟΠ για
να ευαισθητοποιήσει τους πάντες
σε σχέση με αυτό το φαινόμενο.
Μια απ΄ αυτές τις προσπάθειες
ήταν και ένα σχόλιο που συνέταξε
ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. Σπύρος
Νεοφυτίδης και προωθήθηκε σε
όλα τα Μ.Μ.Ε. Το κορυφαίο διοικητικό στέλεχος του
Συνδέσμου, μετέφερε προσωπικές εμπειρίες μέσα από
το Παγκόσμιο Κογκρέσο της FIFPro.
Το παραθέτουμε:
Στοιχεία που σοκάρουν για το στήσιμο παιχνιδιών πα-
ρουσίασε στο Παγκόσμιο Κογκρέσο της FIFPro ο δημο-
σιογράφος/ερευνητής Ντέκλαν Χιλ.
Ο Χιλ αναφέρθηκε στο θέμα του στησίματος παιχνιδιών
στην Ευρώπη και ανέλυσε τους τρόπους και τους λόγους
που στήνονται τα παιχνίδια και από ποιούς. Η κατευθυ-
ντήρια δύναμη του στοιχήματος είναι η Ασία και ιδιαίτε-
ρα η Κινά, η οποία όπως εκτιμάται διακινεί ετησίως γύρω
στα 500 δις ευρώ στην αγορά του στοιχήματος.
Το κύκλωμα περιλαμβάνει όλους όσοι εμπλέκονται με το
ποδόσφαιρο, με τελευταίους και πιο ευάλωτους της πυ-
ραμίδας τους ποδοσφαιριστές, τους διαιτητές και υπαλ-
λήλους ομάδων. Σε πιο υψηλή θέση βρίσκονται οι ατζέ-
ντηδες και ακόμη πιο υψηλά οι παράγοντες ομάδων.
Ο κυριότερος λόγος που στήνονται τα παιχνίδια είναι η κα-
κή οικονομική κατάσταση των ομάδων και η μη καταβο-
λή της μισθοδοσίας στους ποδοσφαιριστές και προπονη-
τές. Αυτό κάνει ευάλωτες τις ομάδες και ιδιαίτερα τους πο-
δοσφαιριστές άνω των 25 ετών, οι οποίοι αποτελούν κλει-
δί για το στήσιμο των αγώνων.
Συγκλονιστική ήταν η παρουσία του Κροάτη ποδοσφαι-
ριστή Μάριο Τσίσμεκ, ο οποίος μαζί με άλλους επτά συ-
μπαίκτες του φυλακίστηκε για το σκάνδαλο στημένων αγώ-

νων στην Κροατια «OFFSIDE CASE».
Ο Μάριο περιέγραψε με ποιό τρόπο
αυτός και οι συμπαίκτες του ανα-
γκάστηκαν από τον πρόεδρο της
ομάδας τους να στήσουν έξι αδιά-
φορους αγώνες για την ομάδα τους
έτσι ώστε να γλιτώσει την χρεοκο-
πία η ομάδα και να πληρωθούν οι
ποδοσφαιριστές. Αντ' αυτού όμως
οι ποδοσφαιριστές ποτέ δεν πλη-
ρώθηκαν από την ομάδα και βρέ-
θηκαν ένοχοι για στήσιμο παιχνιδιών
με αποτέλεσμα να φυλακιστούν. Ο
πρόεδρος δεν έπαθε τίποτα και η
ομάδα χρεοκόπησε.

Μέχρι σήμερα πάνω από 1000 ποδοσφαιριστές έχουν συλ-
ληφθεί για στήσιμο παιχνιδιών. Ο Χιλ τόνισε ότι οι ποδο-
σφαιριστές θέλουν προστασία και πως την προστασία αυ-
τή πρέπει να τους την εξασφαλίσουν οι αρχές του κρά-
τους. Η μη καταβολή της μισθοδοσίας τους την ώρα που
πρέπει φέρνει τους ποδοσφαιριστές σε πολύ δύσκολη θέ-
ση, αλλά ταυτόχρονα τους καθιστά ευάλωτους στο στή-
σιμο παιχνιδιών. Εδώ είναι οι τεράστιες ευθύνες των ομο-
σπονδιών και της UEFA, που πρέπει να βοηθήσουν στην
διασφάλιση της καταβολής της μισθοδοσίας και όχι στην
συγκάλυψη των ομάδων. Τα σωματεία οφείλουν να ελέγ-
χονται για το ότι έχουν στα ταμεία τους τούς μισθούς των
ποδοσφαιριστών και των άλλων υπάλληλων τους και με-
τά να τους δίνεται άδεια συμμετοχής στα πρωταθλήματα.
Με αυτό τον τρόπο μπορούν να αποφευχθούν πολλά.
Να διευκρινίσω, πως η μη καταβολή μισθού δεν αποτελεί
δικαιολογία για τους ποδοσφαιριστές που δέχονται να
συμμετάσχουν σε έναν προσυνεννοημένο αγώνα. Ωστό-
σο, όπως έχει αποδειχθεί από έρευνα και από τα όσα κα-
τέθεσαν οι Χιλ και Τσίσμεκ, αν οι παίκτες είναι πληρωμέ-
νοι, τότε δεν υπάρχει έδαφος για να στήσουν επιτήδειοι
κάποιο παιχνίδι.

l Ο Ντέκλαμ Χιλ είναι δημοσιογράφος, ακαδημαϊκός, ερευνητής και
σύμβουλος. Είναι ένας από τους πλέον εξειδικευμένους στο θέμα του
στησίματος αγώνων και της διαφθοράς στον αθλητισμό. Το 2008,
απέκτησε το δοκτοράτο του στην κοινωνιολογία από το Πανεπιστή-
μιο της Οξφόρδης. Το βιβλίο του  'The Fix: Organized Crime and Soccer',
έχει μεταφραστεί σε 15 γλώσσες.

Ο ΠΑ.Σ.Π. στις 25/11 εκπροσωπήθηκε
σε συνέδριο στην Αθήνα που διοργά-
νωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμει-

βομένων Ποδοσφαιριστών με αντικεί-
μενο τα στημένα παιχνίδια.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΠ, Σπύρος Νεο-
φυτίδης, ήταν εκ των ομιλητών, παρα-
θέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία για τα
κυπριακά παιχνίδια που έχουν χαρα-
κτηριστεί ως ύποπτα από την UEFA.
Και κατέληξε σε ένα συμπέρασμα που
στηριζόταν σε στοιχεία και προκάλε-
σε την έκπληξη των υπόλοιπων συμ-
μετεχόντων στο συνέδριο.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο
Νεοφυτίδης, λοιπόν, από το 2010 μέ-
χρι και το 2013 που η UEFA στέλνει τους

φακέλους με τους ύποπτους αγώνες,
έχει παρατηρηθεί το εξής: Ότι οι ομά-
δες που αφήνουν απλήρωτους τους
παίκτες τους, είναι κι εκείνες που ενέ-
χονται στα περισσότερα ύποπτα παι-
χνίδια!
Με λίγα λόγια, αποδεικνύεται πέραν
πάσης αμφιβολίας, ότι οιπαίκτες που
δεν πληρώνονται στην ώρα τους είναι
πιο ευάλωτοι. Αυτό ήταν και ένα από
τα συμπεράσματα του ειδικού επί του
θέματος, Ντάκλαν Χιλ.
Πολύ ενδιαφέρονται και τα όσα είπαν
οι άνθρωποι του ΠΣΑΠ, οι οποίοι διε-

νήργησαν έρευνα μέσω ειδικού ερω-
τηματολογίου που διαμοίρασαν σε
Έλληνες ποδοσφαιριστές. Όπως φά-
νηκε από τις απαντήσεις, αυτοί που
προσεγγίζουν τους ποδοσφαιριστές
με στόχο να επηρεάσουν το αποτέλε-
σμα αγώνα, είναι ποδοσφαιρικοί πα-
ράγοντες!
Οι άνθρωποι του ΠΣΑΠ αναφέρθηκαν
και στην αλλαγή της νομοθεσίας που
έγινε πριν από δυο χρόνια στην Ελλά-
δα (άρση τηλεφωνικού απορρήτου και
πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων),
που έφερε άμεσα αποτελέσματα.

Ο ΠΑ.Σ.Π. σε συνέδριο για τα σικέ: Ύποπτες οι πιο ασυνεπείς οικονομικά ομάδες!

l Συνέντευξη Τύπου
Στις 27/08/2013 ο ΠΑ.Σ.Π.
παρέθεσε κοινή συνέ-
ντευξη Τύπου με την ΚΟΠ.
Με τις ευλογίες της τελευ-
ταίας, ο Σύνδεσμος αξιοποίησε τις συναντήσεις με τους
ποδοσφαιριστές ομάδων της α  ́και β  ́κατηγορίας, προ-
κειμένου να τους ενημερώσει για την εκστρατρεία
DON'T FIX IT. Ανάμεσα στις τοποθετήσεις που έκανε ο
Νεοφυτίδης και ξεχώρισαν, ήταν και η ακόλουθη: «Δια
βίου αποκλεισμός ποδοσφαιριστή από το άθλημα!».
Ο Νεοφυτίδης εξηγούσε ότι οι κανονισμοί προνοούν
βαριές τιμωρίες για τους ποδοσφαιριστές που ενέχο-
νται σεσικέ αγώνα. Μίλησε επίσης και για την εκστρα-
τεία που αρχίζει η FIFPro (Παγκόσμια Ένωση Ποδο-
σφαιριστών) σε συνεργασία με την UEFA και την
Europol. Από την πλευρά του, ο β΄ αντιπρόεδρος της
ΚΟΠ και υπεύθυνος κριτηρίων, Νικ Νικολάου, ανα-
φέρθηκε στα άλλα μέτρα που λαμβάνει η Ομοσπον-
δία για τον περιορισμό του φαινομένου: 1) Αναβολή
αγώνων, 2) Παραπομπές στη Δικαστική Επιτροπή, 3)
Τετραπλός υποβιβασμός, 4) Μείωση ομάδων.  «Είναι
καθοριστική η μαρτυρία του ποδοσφαιριστή» δήλωσε
με έμφαση.

l Ο Χρίστος Κιουζέλης
Στη συνέντευξη Τύπου παρευ-
ρέθηκε και ο Χρίστος Κιουζέ-
λης εκ μέρους της εταιρείας
ZILOS LTD, επίσημος αντιπρό-
σωπος της KONAMI στην Κύ-
προ (Pro Evolution Soccer 2014). Χάρη στη συμβολή
εν λόγω εταιρείας, η εκστρατεία ενημέρωσης του
ΠΑ.Σ.Π. σε σχέση με το θέμα, δεν θα ήταν δυνατή, κα-
θώς επιχορηγεί αυτή την προσπάθεια.

l Η υπόθεση στην Κύπρο...
Η υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας τον Νο-
έμβριο του 2013 και στην οποία φέρεται να έχει εμπλο-
κή ποδοσφαιριστή, δεν άφησε αδιάφορο τον ΠΑ.Σ.Π.
Η ηγεσία του Συνδέσμου ζήτησε επίσημη ενημέρωση
για το όλο θέμα. Η θέση του ΠΑ.Σ.Π. είναι να διερευ-
νηθεί η υπόθεση εις βάθος και να αποδοθούν ευθύ-
νες. «Αν αποδειχθεί ότι μέλος μας ενέχεται σε στήσιμο
αγώνων θα είμαστε οι πρώτοι που θα τον καταδικά-
σουμε, διαγράφοντάς τον από τα μητρώα μας» ση-
μειωνόταν σε σχετικό ανακοινωθέν. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
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Έπαθε κάταγμα κρανίου και 
ο γιατρός έβλεπε ποδόσφαιρο!
Στις 03/11 σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό. Ο ποδο-
σφαιριστής του Αχυρώνα Λιοπετρίου, στο παιχνίδι της
ομάδας του υπέστη κάταγμα κρανίου. Τραυματισμός που
δεν αντιμετωπίστηκε με τη δέουσα σοβαρότητα. Ο γιατρός
του γηπέδου συνέχισε να βλέπει ποδόσφαιρο λες και δεν
έτρεχε τίποτα, ενώ τον παίκτη μετέφερε ο πατέρας του στο
νοσοκομείο βιώνοντας τραγικές στιγμες...
Ο ΠΑ.Σ.Π. μέσω δελτίου Τύπου έδωσε προβολή στο γεγο-
νός που αναδημοσιεύτηκε παντού, ενώ τάχιστα προέβη
στις απαραίτητες ενέργειες για να ενημερωθεί σχετικά η
ΚΟΠ. Η όλη υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα
με την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που έχουν
να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των ποδοσφαι-
ριστών...
Διαβάστε το ακόλουθο θέμα με τις δηλώσεις του πατέρα του
ποδοσφαιριστή στις 10/11 και θα συνειδητοποιήσετε το
μέγεθος του προβλήματος:
«Εύχομαι κανένας πατέρας να μη ζήσει αυτό που έζησα
εγώ την Κυριακή (03/11)». Ο Κόκος Βάσου, πατέρας του
Βασίλη, του ποδοσφαιριστή που έπαθε κάταγμα κρανίου
στον αγώνα Ελπίδα Ξυλοφάγου - Αχυρώνας Λιοπετρίου,
μίλησε για τη συγκλονιστική εμπειρία που έζησε.
«Όταν αντιλήφθηκα ότι ο τραυματισμός του γιου μου ήταν
σοβαρός έφυγα από τις κερκίδες και έτρεξα στον αγωνι-
στικό χώρο» μας είπε.
Και πρόσθεσε ότι όταν έφτασε εκεί επικρατούσε σύγχυ-
ση. «Είχε βαθούλωμα στο κεφάλι (σ.σ. κάταγμα), αλλά κά-
ποιοι έλεγαν ότι δεν είχε τίποτα και ότι έπαθε απλώς διά-
σειση. Δεν ήξερα τι να κάνω.», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δεν υπήρχε ασθενοφόρο, ούτε κανείς έδειξε ενδιαφέρον
να καλέσει: «Απλώς ο γιατρός μου είπε κατά τη μεταφορά
του στο νοσοκομείο να τον κρατήσω ξύπνιο και να του δί-
νω νερό».
Είναι δυνατόν να τον άφησαν μόνο του και να μην του
πρόσφεραν χείρα βοηθείας; Πώς αντέδρασε ο ίδιος; «Δεν
είχα χρόνο να ζητήσω βοήθεια. Έπρεπε αμέσως να πάρω
τον γιο μου στο νοσοκομείο» εξήγησε και πρόσθεσε: «Τον
έβαλα στο αυτοκίνητο κι έτρεχα με 140 χλμ! Έχοντας το

παιδί μου στο αυτοκίνητο με κάταγμα κρανίου και να πρέ-
πει να τον κρατήσω ξύπνιο. Μέχρι να φτάσω στο νοσο-
κομείο παραλίγο δυο φορές να σκοτωθούμε. Έτρεχα με
140 χλμ. και σε δυο περιπτώσεις πέρασα από κύρτωμα
οδοστρώματος. Μέχρι να πάρω από το γήπεδο στο νο-
σοκομείο τον γιο μου, πέρασε ένας αιώνας για μένα. Στο
νοσοκομείο διέγνωσαν κάταγμα κρανίου και κρανιοε-
γκεφαλική κάκωση. Δυο μέρες μετά όμως σηκώθηκε και-
περπάτησε. Δόξα τω Θεό είναι καλά». Ο Κόκος Βάσου θέ-
λησε να μας εξηγήσει γιατί μιλάει ελεύθερα για το γεγο-
νός: «Ήμουν παλιός ποδοσφαιριστής. Έζησα το χαμό παί-
κτη της Δόξας στο γήπεδο. Βίωσα κι αυτή την τρομακτική
εμπειρία με τον γιό μου. Δεν θέλω να πάθει κανένας το
ίδιο. Γι΄ αυτό μιλάω. Άκουσα τον Σπύρο (σ.σ. αναφερόταν
στον πρόεδρο του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρο Νεοφυτίδη) να κάνει
δηλώσεις για το θέμα στο ραδιόφωνο. Δεν θέλω να ξανα-
περάσει κάτι παρόμοιο άλλος γονιός».
Τα όσα μας ανέφερε ο κ. Βάσου, δεν αποσαφήνισαν πλήρως
το σκηνικό που επικρατούσε στο γήπεδο την ώρα του τραυ-
ματισμού. «Ο γιατρός τι έκανε μετά τον τραυματισμό;» τον
ρωτήσαμε, για να μας απαντήσει: «Μου είπε να του δίνω
νερό και να τον κρατήσω ξύπνιο».
«Πέραν αυτού δεν έκανε τίποτα άλλο;» ρωτήσαμε και πά-
λι. «Νομίζω συνέχισε να βλέπει το παιχνίδι.» μας απάντησε.
Το θέμα επανέφερε στο προσκήνιο τους κανόνες την ασφά-
λεια και της υγείας των ποδοσφαιριστών στους αγωνιστι-
κούς χώρους. Στην προκήρυξη του πρωταθλήματος α΄ κα-
τηγορίας, η ύπαρξη ασθενοφόρου στο γήπεδο εν ώρα αγώ-
να είναι υποχρεωτική. Όχι όμως και στις μικρότερες κα-
τηγορίες.

Οι επαφές μας με τις διοικήσεις των σω-
ματείων, μας έδωσαν την ευκαιρία να

πληροφορηθούμε σοβαρά ζητήματα
που αφορούν ποδοσφαιριστές μέλη μας
και να κινηθούμε έγκαιρα με στόχο την
επίλυση αυτών των προβλημάτων. Είναι
ενδεικτικό το θέμα που ήρθε στην επι-
φάνεια στις 18/07 όταν συναντήσαμε τις
διοικήσεις της ΑΕΚ Λάρνακας και της Δό-
ξας Κατωκοπιάς.
Αυτό που είχε κάνει εντύπωση στην ηγε-
σία του ΠΑ.Σ.Π. σχετιζόταν με την αντι-
μετώπιση της ομάδας της Κατωκοπιάς.
Για δεύτερη σερί σεζόν οι Κατωκοπίτες
αντιμετωπίσαν τον κίνδυνο να. προσφυ-

γοποιηθούν. Το Μακάρειο, που δήλωσαν
ως έδρα τους, επρόκειτο να μην εγκρι-
θεί, κάτι που θα ήταν καταστροφικό.
Ο σύλλογος (βλ. οικονομική κατάσταση)
και η ανταγωνιστικότητα της ομάδας θα
πλήττονταν ανεπανόρθωτα. Ταυτόχρο-
να, θα θυματοποιούνταν οι ποδοσφαιρι-
στές-μέλη του ΠΑ.Σ.Π., οι οποίοι θα τα-
λαιπωρούνται αναίτια, με αποτέλεσμα να
επηρεάζεται η αγωνιστικότητα τους.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η Δόξα Κατω-
κοπιάς θα αναγκαζόταν να αγωνίζεται
στη Λάρνακα, όπως και πέρσι, καθώς δεν

υπάρχει άλλο διαθέσιμο γήπεδο στη Λευ-
κωσία.
Κάναμε όλες τις προσπάθειες από πλευ-
ράς μας προκειμένου οι αρμόδιοι να πρά-
ξουν τα δέοντα ώστε το Μακάρειο να κα-
ταστεί κατάλληλο για να φιλοξενεί παι-
χνίδια α΄ κατηγορίας.
Ευτυχώς, στο τέλος η Δόξα πήρε έγκρι-
ση για το Μακάρειο. Δεν ξέρουμε αν η
επέμβασή μας και οι δημόσιες τοποθε-
τήσεις μας διαδραμάτισαν καταλυτικό
ρόλο, όμως, είμαστε σίγουροι πως το λι-
θαράκι μας το βάλαμε.

Βάλαμε το λιθαράκι μας για να σταματήσει η γελοιότητα σε βάρος της Δόξας

Άμεση αντίδραση 
και συμφωνία με ΚΟΠ
H αντίδραση του ΠΑ.Σ.Π. μετά τον
σοβαρό τραυματισμό του ποδο-
σφαιριστή Βασίλη Βάσου του Αχυ-
ρώνα Λιοπετρίου, ο οποίος στο παι-
χνίδι με την Ελπίδα Ξυλοφάγου
υπέστη κάταγμα κρανίου, ήταν
άμεση.
Ο ΠΑ.Σ.Π. την Τρίτη (05/11, δηλαδή
δυο ημέρες μετά το συμβάν)απέ-
στειλε επιστολή στην ΚΟΠ ζητώ-
ντας συνάντηση με στελέχη της,
για τις συνθήκες ασφαλείας και
υγείας των ποδοσφαιριστών. Ο
Σύνδεσμος προέβη και σε άλλες
σχετικές ενέργειες και παραστά-
σεις, εμπλέκοντας στο θέμα επί-
σημα σώματα.
Στη συνάντηση με την ΚΟΠ στις
22/11, συμφωνήθηκε όπως η Ομο-
σπονδία αποστείλει εγκύκλιο στα
σωματεία ώστε να υπάρξει ευαι-
σθητοποίηση και να αντιμετωπί-
ζονται με τη δέουσα σοβαρότητα
θέματα υγείας αθλητών. Επιπλέον,
έγινε η δέσμευση από την ποδο-
σφαιρική αρχή του τόπου ώστε να
έχουν τα απαραίτητα οι γιατροί στα
γήπεδα και να μπορούν να παρέ-
χουν τις πρώτες βοήθειες.

Γιατρός με πείρα που είναι κοντά στον χώρο του ποδοσφαίρου μας είπε: «Δεν είναι εφικτό να υπάρχουν ασθενοφόρα σε
όλα τα γήπεδα. Πρέπει όμως να υπάρχει οπωσδήποτε γιατρός σταδίου/γηπέδου και δωμάτιο πρώτων βοηθειών. Αυτό δεν
ισχύει πάντα σε παιχνίδια μικρών κατηγοριών. Γίνονται αγώνες και δηλώνουν ως γιατρό έναν οποιονδήποτε. Που δεν έχει κα-
μία σχέση με το αντικείμενο. Ούτε δωμάτιο πρώτων βοηθειών με τα απαραίτητα υπάρχει, όπως προνοούν οι κανονισμοί».

Στιγμιότυπο από προπόνηση
του Αχυρώνα Λιοπετρίου.
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Ε, αυτό πάει πολύ. Οι παίκτες της Ένωσης στις 8 Οκτωβρίου κατήλθαν σε στάση εργασίας
διαμαρτυρόμενοι για την οικονομική ασυνέπεια της διοίκησης του συλλόγου.
Η δυσχερής οικονομική κατάσταση του συλλόγου και η ασυνέπεια των ανθρώπων του Δ.Σ.
είναι η αιτία για αυτή την εξέλιξη.
Όπως είχε ενημερωθεί ο ΠΑ.Σ.Π. από τα μέλη του, οι παίκτες δεν είχαν πάρει ούτε και ένα
μισθό από την έναρξη της προετοιμασίας στις 25 Ιουλίου και έτσι αποφάσισαν να κατέλθουν
σε απεργία για να στείλουν το μήνυμά τους προς τη διοίκηση.
Σημειώστε ότι οι περισσότεροι παίκτες είχαν οφειλές και από την περασμένη περίοδο.
Κάποιοι ίσως δικαιολογήσουν τις ομάδες για την ασυνέπειά τους λόγω των νέων οικονομικών
δεδομένων που βιώνουμε όλοι στην Κύπρο. Κι όμως αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιο-
λογία. Ήξεραν τα δεδομένα τους, όφειλαν να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα. Ο ΠΑ.Σ.Π. ου-
δέποτε είπε ότι θέλουν τα σωματεία να τάζουν πολλά χρήματα στους παίκτες. Απαίτησή
μας είναι όμως να δίνουν τα χρήματα που δεσμεύονται να καταβάλλουν. 

Σε μια στιγμή στο παιχνίδι Ένωση - ΑΕΛ υπήρξε
σύρραξη. Ο Κολάνης προέβη σε μια αντιαθλητι-
κή ενέργεια. Ο ΠΑ.Σ.Π. προέβη στις απαραίτητες
συστάσεις, ενώ προς τιμήν του ο παίκτης απολο-
γήθηκε δημοσίως.

Ο ΠΑ.Σ.Π. θα διεκδικεί για τα μέλη του τα
πάντα, όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν
παραφέρονται θα κλείνει τα μάτια. Έτσι,

λοιπόν, όταν ο Γιώργος Κολάνης της
Ένωσης προέβη σε αντιαθλητική
ενέργεια στις 21/09 στο εντός

έδρας παιχνίδι της ομάδας του
με την ΑΕΛ, καταδικάσαμε αμέ-
σως τη στάση του, ενώ επικοι-
νωνήσαμε μαζί του σε μια προ-
σπάθειά μας να βγει κάτι κα-
λό. Προς τιμήν του, λοιπόν, ο
Παραλιμνίτης άσος, απολο-
γήθηκε δημοσίως για την
ενέργειά του. Πριν παραθέ-
σουμε τον τρόπο με τον οποίο

δημοσιοποιήσαμε το γεγο-
νός στις 24/09, τονίζουμε
πως ο Σύνδεσμος θεωρεί

πως έχει ευθύνη για τις πράξεις των πο-
δοσφαιριστών-μελών του και θα προ-
βαίνει στις δέουσες ενέργειες, όταν χρει-
άζεται:
«Δημόσια απολογία Γιώργου Κολάνη
(Ένωσης) προς τον Ορλάντο Σα (ΑΕΛ) και
το φίλαθλο κοινό της Κύπρου μέσω της
επίσημης ιστοσελίδας του ΠΑ.Σ.Π.
Ο Σύνδεσμος μόλις πληροφορήθηκε το
περιεχόμενο του δημοσιεύματος της
ιστοσελίδας protathlima.com (video) άρ-

χισε να διερευνά το ζήτημα, επικοινω-
νώντας με τον ποδοσφαιριστή της Ένω-
σης. Ο Κολάνης παραδέχθηκε ότι προέ-
βη σε αντιαθλητική ενέργεια και ζήτησε
συγγνώμη: «Απολογούμαι στον παίκτη
και στο φίλαθλο κοινό. Θόλωσα από το
πάθος μου και έσφιξα με δύναμη τον
Ορλάντο Σα στον αριστερό προσαγωγό.
Ξέφυγα λόγω της έντασης και απολο-
γούμαι ειλικρινά γι ' αυτό».
Ως ΠΑ.Σ.Π. καταδικάζουμε απερίφραστα
τέτοιου είδους ενέργειες από ποδο-
σφαιριστές-μέλη μας. Όπως έχουμε απαι-
τήσεις από όλα τα ποδοσφαιρικά σώμα-
τα στην Κύπρο να ενεργούν με στόχο το
καλό του αθλήματος, την ίδια στιγμή
απαιτούμε και από τα μέλη μας να είναι
σωστοί επαγγελματίες και άνθρωποι,
υπηρετώντας τις αρχές που πρεσβεύουν.
Στον Κολάνη έγιναν οι συστάσεις που

έπρεπε από πλευράς μας, ενώ θα επι-
στήσουμε την προσοχή και των υπόλοι-
πων μελών μας, προκειμένου να μην
προβαίνουν σε αντιαθλητικές ενέργειες.
Στην προκειμένη περίπτωση καταδικά-
ζουμε απερίφραστα τη συμπεριφορά του
Κολάνη, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπο-
ρούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός
ότι παραδέχθηκε το λάθος του και απο-
λογήθηκε».

Δεν υπάρχει δικαιολογία

Ε, αυτό πάει πολύ. Οι παίκτες της Ένωσης στις 8 Οκτωβρίου κατήλθαν σε στάση εργασίας
διαμαρτυρόμενοι για την οικονομική ασυνέπεια της διοίκησης του συλλόγου.
Η δυσχερής οικονομική κατάσταση του συλλόγου και η ασυνέπεια των ανθρώπων του Δ.Σ.
είναι η αιτία για αυτή την εξέλιξη.
Όπως είχε ενημερωθεί ο ΠΑ.Σ.Π. από τα μέλη του, οι παίκτες δεν είχαν πάρει ούτε και ένα
μισθό από την έναρξη της προετοιμασίας στις 25 Ιουλίου και έτσι αποφάσισαν να κατέλθουν
σε απεργία για να στείλουν το μήνυμά τους προς τη διοίκηση.
Σημειώστε ότι οι περισσότεροι παίκτες είχαν οφειλές και από την περασμένη περίοδο.
Κάποιοι ίσως δικαιολογήσουν τις ομάδες για την ασυνέπειά τους λόγω των νέων οικονομικών
δεδομένων που βιώνουμε όλοι στην Κύπρο. Κι όμως αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιο-
λογία. Ήξεραν τα δεδομένα τους, όφειλαν να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα. Ο ΠΑ.Σ.Π. ου-
δέποτε είπε ότι θέλουν τα σωματεία να τάζουν πολλά χρήματα στους παίκτες. Απαίτησή
μας είναι όμως να δίνουν τα χρήματα που δεσμεύονται να καταβάλλουν. 

Κολάνης για Ορλάντο Σα: «Απολογούμαι σε όλους, θόλωσα.»
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Όταν στο δεύτερο δεκαήμερο του περασμένου Οκτω-
βρίου, επιχειρήθηκε η απόσυρση της παραγράφου 2
του άρθρου 10, ο ΠΑ.Σ.Π. αντέδρασε έντονα.
Το άρθρο 10 αφορά «πυροδότηση μολότοφ ή άλλων
εμπρηστικών μηχανισμών, κροτίδων μεγάλης ισχύος,
φωτοβολίδων με πιστόλι, είτε πριν την έναρξη, είτε κα-
τά τη διάρκεια, είτε μετά τη λήξη του αγώ-
να».
Με αφορμή τα όσα έγιναν στο παιχνίδι
Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΟΕΛ (28/09) και τη νο-
μική «μάχη» που ακολούθησε από πλευ-
ράς ερυθρολεύκων, δημοσιοποιήθηκε επι-
στολή του πειθαρχικού εισαγγελέα περί
απόσυρσης του συγκεκριμένου άρθρου,
που θα ελάφρυνε τη θέση των σωματεί-
ων. Αυτό είναι κάτι που δεν δεχθήκαμε,
δεν δεχόμαστε και ούτε πρόκειται να δε-
χθούμε.
Είμαστε υπέρ των σκληρών τιμωριών σε οποιονδήποτε
θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα συνανθρώ-
πων μας και ειδικότερα ποδοσφαιριστών, τους οποίους
είμαστε ταγμένοι να υπηρετούμε και να προστατεύουμε.
Στις συναντήσεις με τους Συνδέσμους των Διαιτητών
και τωνΠροπονητών συμφωνήσαμε να κάνουμε ό,τι μπο-
ρούμε για να εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα που θέτουν

σε κίνδυνο τους βασικούς συντελεστές ενός ποδοσφαι-
ρικού αγώνα και γενικά όλους όσοι αποτελούν το άθλη-
μα.
Μάλιστα θέσαμε το θέμα προς συζήτηση σε πρόσφατή
μας συνάντηση με την ΚΟΠ (22/11), τα στελέχη της οποί-
ας έδειξαν να συμμερίζονται τους προβληματισμούς

μας.
Να σημειώσουμε ότι η Ομοσπονδία δεί-
χνει και έμπρακτα να κατανοεί τη δύ-
σκολη θέση που βρίσκονται οι πραγμα-
τικοί πρωταγωνιστές του αθλήματος.
Στις 22 Οκτωβρίου, αποφάσισε ομόφω-
να να προστεθεί στους Πειθαρχικούς
Κανονισμούς το άρθρο 10.2 (ιζ) το οποίο
θα έχει άμεση ισχύ και αναφέρει ότι σε
περίπτωση που τραυματιστεί διαιτητής

μετά από χειροδικία ή άσκηση βίας ενα-
ντίον του από οπαδό, παίκτη, παράγοντα ή υπάλληλο
οποιασδήποτε ομάδας, τότε θα παραπέμπεται το σω-
ματείο στη Δικαστική και θα του επιβάλλεται (την πρώ-
τη φορά) ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, συν επιπλέον
ποινές (πρόστιμο, «κεκλεισμένων» κλπ)!
Επικροτούμε αυτή την κίνηση. Θέση μας είναι πως μόνο
με βαριές αποτρεπτικές ποινές θα εκλείψουν τέτοια φαι-
νόμενα που πλήττουν το κύρος του αθλήματος.

Περί τα τέλη Νοεμβρίου ο σύνδεσμος
πληροφορήθηκε δυο περιπτώσεις,
κατά τις οποίες διοικήσεις συλλόγων
επέβαλαν πρόστιμα στους ποδο-
σφαιριστές τους για κακή εμφάνιση.
Στη μια μάλιστα περίπτωση εντελώς
αδικαιολόγητα, αφού η ομάδα είναι

στο -3 από την κορυφή του πρωτα-
θλήματος στο οποίο συμμετέχει.
Ο ΠΑ.Σ.Π.  με ανακοινωθέν του
(19/11) στα επίσημα εκφραστικά του
Μέσα ξεκαθάρισε ότι τα πρόστιμα
αυτά δεν έχουν καμία νομική υπό-
σταση.
Ένας σύλλογος μπορεί να συμπερι-
λάβει στους εσωτερικούς του κανο-
νισμούς πρόνοια περί επιβολής προ-
στίμου σε περίπτωση κακής εμφάνι-
σης και να τους καταθέσει στην ΚΟΠ.
Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να νομι-
μοποιήσει έναν τέτοιο κανόνα.
Αν οι παίκτες αμφισβητήσουν το
πρόστιμο δεν υπάρχει επίσημο
αθλητικό δικαστικό όργανο που δεν
θα τους δικαιώσει. Η FIFA, για πα-
ράδειγμα, ούτε να. ακούσει δέχεται
για πρόστιμο που αφορά κακή εμ-
φάνιση.

Δεν δικαιούνται να επιβάλλουν 
πρόστιμα για κακές εμφανίσεις!

Η FIFA και ο Σεπ Μπλάτερ, δεν δέχονται
ούτε να ακούσουν για πρόστιμο που
αφορά κακή εμφάνιση.

Τα κριτήρια και η πίεση για
ψεύτικους διακανονισμούς
Το Νοέμβριο ενόψει του μηνιαίου ελέγχου για τα κριτήρια της ΟΥΕΦΑ,
υπέπεσε στην αντίληψή μας ένα ιδιαίτερα ενοχλητικό φαινόμενο για
τους ποδοσφαιριστές μας.
Παράγοντες ομάδων, ενόψει των επόμενων κριτηρίων, προσπαθού-
σαν να πείσουν τους παίκτες τους να υπογράψουν έγγραφο με το
οποίο να «πιστοποιείται» ότι είναι πλήρως εξοφλημένοι.
Προτρέπουμε τα μέλη μας να μην υπογράψουν κανένα έγγραφο που
θα τους αφαιρεί τα δικαιώματά τους. Καλούμε όσους ποδοσφαιρι-
στές έχουν γίνει αποδέκτες τέτοιου είδους πιέσεων να αποταθούν
άμεσα στον σύνδεσμο.
Έχουμε γίνει πολλές φορές μάρτυρες φαινομένων εξαπάτησης. Ακό-
μα κι ένα φαινομενικά αθώο έγγραφο, μπορεί να προκαλέσει προ-
βλήματα στους ποδοσφαιριστές.
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Υπόδειγμα ο άσος της Ένωσης Δημή-
τρης Μουλαζίμης (δεξιά στη φωτο-
γραφία)! Πέραν από ένας καλός ποδο-
σφαιριστής με διακρίσεις δείχνει να εί-
ναι και πολύ σωστός. Φαίνεται ξεκά-
θαρα ότι διαθέτει ήθος και πολύ καλό
χαρακτήρα.
Η κίνηση του να τηρήσει το fair play
σε μια φάση του αγώνα με τον Απόλ-
λωνα, στην οποία η ομάδα του θα μπο-
ρούσε να γίνει επικίνδυνη, λέει πολλά.
Μάλιστα, η ευγενής κίνηση του Μου-
λαζίμη δεν πέρασε απαρατήρητη από

τον προπονητή της αντίπαλης ομάδας,
Χριστάκη Χριστοφόρου. Ο Κύπριος τε-
χνικός στις δηλώσεις του, ανέφερε:
«Θέλω να συγχαρώ τον Μουλαζίμη που
τήρησε το fair play παρότι υπήρχε η
πίεση του χρόνου».
Ο Μουλαζίμης έδειξε το σωστό δρό-

μο, τον οποίο θέλουμε να ακολουθούν
όλοι οι ποδοσφαιριστές-μέλη μας. Ναι,
θα διεκδικούμε τα δικαιώματά τους,
όμως πρέπει να καταλάβουν ότι πρε-
σβεύουν και τις αρχές του τίμιου παι-
χνιδιού.

Στη Σλοβενία για
το Παγκόσμιο Κογκρέσο
Στις 21 Οκτωβρίου ο πρόεδρος και ο νομικός σύμ-
βουλος του Συνδέσμου, Σπύρος Νεοφυτίδης και
Λοΐζος Χατζηδημητρίου, αντίστοιχα, μετέβησαν
στην Λιουμπλιάνα όπου πραγματοποιήθηκαν οι
εργασίες του Παγκόσμιου Κογκρέσου της FIFPro.
Η παρουσία τους στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας
δεν είχε να κάνει μόνο με τις... επαναληπτικές εκλο-
γές για το Δ.Σ. της FIFPro στην Ευρώπη (ο Σπύρος
Νεοφυτίδης επανεκλέγει στο συμβούλιο).
Νεοφυτίδης και Χατζηδημητρίου κατά την εκεί πα-
ραμονή τους συμμετείχαν στις εργασίες του Κο-
γρεσου, ενώ ταυτόχρονα προώθησαν ζητήματα
που αφορούν τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Απόλυτα επιτυχημένη χαρακτηρίζεται από τον
ΠΑ.Σ.Π. η συνάντησή του (08/11) με τον Υπουργό
Άμυνας Φώτη Φωτίου και υψηλόβαθμα στελέχη
της Εθνικής Φρουράς.
Ο Σύνδεσμος έθεσε ενώπιον του Υπουργού τους
προβληματισμούς του και τις σκέψεις του για τους
ποδοσφαιριστές-μέλη του και όχι μόνο. Προχώ-
ρησε και σε συγκεκριμένες εισηγήσεις (ο πρόε-
δρος Σπύρος Νεοφυτίδης παρέδωσε αναλυτικό
έγγραφο) ώστε μέσω των στρατευμένων ποδο-
σφαιριστών μελών του ΠΑ.Σ.Π. να προβληθεί το
έργο της Εθνικής Φρουράς.
Ο Υπουργός αντιμετώπισε θετικά τα αιτήματά μας,
τα οποίασυζητήθηκαν με εποικοδομητικό τρόπο
απ  ́όλους τους παρευρισκόμενους και αποφάσισε
να πραγματοποιηθεί σύντομα νέα συνάντηση με-
ταξύ των δυο πλευρών και αφού πρώτα θα έχουν
συζητηθεί τα ζητήματα που τέθηκαν.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κ. Φωτής Φωτίου εί-
ναι άνθρωπος που υπηρέτησε τον αθλητισμό από
διάφορα πόστα και είναι σε θέση να γνωρίζει τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξελίξιμοι πο-
δοσφαιριστές, οι οποίοι καλούνται να εκπληρώ-

σουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Αυτό κα-
τέστη σαφές από τα λεχθέντα στη συνάντηση.
Σ΄ αυτό το σημείο ο ΠΑ.Σ.Π. θέλει να εκφράσει την
ικανοποίησή του για την αντιμετώπιση της οποί-
ας έτυχε, αλλά και να τονίσει το εξής: Πως θα κάνει
ό,τι μπορεί για να διασφαλιστεί το μέλλον των ντό-
πιων ποδοσφαιριστών μας, ταυτόχρονα όμως, θέ-
λει να στείλει και το μήνυμα ότι η υπηρέτηση των
στρατιωτικών μας υποχρεώσεων είναι πολύ ση-
μαντικό κεφάλαιο.
Από πλευράς ΠΑ.Σ.Π., εκτός από τον πρόεδρο Σπύ-
ρο Νεοφυτίδη, στη συνάντηση συμμετείχαν ο νο-
μικός σύμβουλος του Συνδέσμου Λοΐζος Χατζη-
δημητρίου και ο υπεύθυνος του γραφείου Τύπου. 

Απόλυτα επιτυχημένη συνάντηση
με ΥΠΑΜ και στελέχη της Ε.Φ.

Υπόδειγμα
ο Μουλαζίμης!
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Ο ΠΑ.Σ.Π. τάσσεται στο πλευρό της Κυπριακής Αρχής
Αντιντόπινγκ και στηρίζει το έργο της, πάντα όμως δια-
φυλάττοντας τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών-με-
λών του, σε στενή συνεργασία με την FIFPro.
Αυτό το μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Σπύρος Νεοφυτίδης σε εποικοδομητική συνάντηση
(27/09) με τον πρόεδρο της Κυπριακής Αρχής Αντιντό-
πινγκ, Δρ. Μιχάλη Πέτρου.
Ο επικεφαλής της CYADA ενημέρωσε τον Σπύρο Νεο-
φυτίδη και τον νομικό σύμβουλο του ΠΑ.Σ.Π. Λοΐζο Χα-
τζηδημητρίου (αριστερά στη φωτογραφία) για τους νέ-
ους κανονισμούς που σύμφωνα με τα όσα είπε πρέπει
να ισχύσουν και στην Κύπρο.
Η θέση του Συνδέσμου, όπως αυτή εκφράστηκε και στις
επαφές που έγιναν, είναι ότι βρίσκεται στο ίδιο στρα-
τόπεδο με την Κυπριακή Αρχή Αντιντόπινγκ (CYADA),
όμως δεν πρόκειται να δεχθεί θυματοποίηση των πο-
δοσφαιριστών σε καμία περίπτωση. Επιπλέον, σε σχέ-

ση με το θέμα, ο ΠΑ.Σ.Π. ξεκαθαρίζει πως θα λειτουρ-
γήσει σε στενή συνεργασία με την Διεθνή του Ένωση,
την FIFPro.
Η CYADA θα ενημερώσει τον ΠΑ.Σ.Π. γραπτώς και λε-
πτομερώς για τους νέους κανονισμούς που θα ισχύ-
σουν και ο Σύνδεσμος, αφού πρώτα ενημερώσει την
FIFPro, θα κάνει τις ανάλογες ενέργειες προασπίζοντας
ταυτόχρονα τα δικαιώματα των μελών του.
Ο ΠΑ.Σ.Π. είναι ταγμένος στην εκστρατεία κατά των
αναβολικών ουσιών και κάθε χρόνο πραγματοποιεί σε-
μινάρια με στόχο την ενημέρωση των παικτών και όχι
μόνο. Η καμπάνια του Συνδέσμου αποσκοπεί πρωτί-
στως στην προστασία της υγείας των μελών του και διε-
ξάγεται υπό το σλόγκαν «Μην γίνεις θύμα από άγνοια».
Σχετικές ενημερώσεις από πλευράς Συνδέσμου γίνο-
νται και στο πλαίσιο της εκστρατείας στα σχολεία με
στόχο την καταπολέμηση των αρνητικών φαινομένων,
αλλά και στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. 

Προσφορά για
τα μέλη μας
Ένα συνδικαλιστικό σώμα πρέπει πά-
ντα να προσφέρει στα μέλη του ευκαι-
ρίες/υπηρεσίες στον το-
μέα της υγείας.
Ο ΠΑ.Σ.Π.,  λοι-
πόν, όχι μόνο δεν
το παραβλέπει
αυτό, βελτιώνο-
ντας συνεχώς τις
συνθήκες υγείας
για τους ποδο-
σφαιριστές-μέλη
του (βλ. ασφαλιστικό σχέδιο, ιατρική
περίθαλψη κτλ.) αλλά φροντίζει συνε-
χώς να προσφέρει ιατρικής φύσεως
υπηρεσίες.
Η ηγεσία του Συνδέσμου μας κατέληξε
σε συμφωνία με τοΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ LASERVISION!
Μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους
για τα μέλη του ΠΑ.Σ.Π ή και για εξαρ-
τώμενα άτομα η επέμβαση LASER θα
προσφέρεται στη προνομιακή τιμή των
2500 ευρώ.
Tο LASERVISION EYE CENTRE είναι ένα
σύγχρονο κέντρο, εξοπλισμένο με τε-
λευταίας τεχνολογίας excimer laser
στον τομέα της διάγνωσης και θερα-
πείας της μυωπίας, υπερμετρωπίας,
αστιγματισμού καθώς και την αντιμε-
τώπιση του κερατόκωνου. Επιπλέον,
μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητική
διόρθωση για τα συμπτώματα της πρε-
σβυωπίας.

2500 ΥΠΟΠΤΑ ΧΑΠΙΑ!

Προσέχετε μην γίνεται θύματα από άγνοια!
Η είδηση στα τέλη Οκτωβρίου για τη
σύλληψη ατόμου, στην κατοχή του
οποίου βρέθηκαν 2,500 χάπια που
πιστεύεται ότι είναι αναβολικά, δεν
αφήνει αδιάφορο τον ΠΑ.Σ.Π.

Ο Σύνδεσμος θέλει να στείλει σα-
φές μήνυμα στα μέλη του να
προσέχουν τι λαμβάνουν.

Ακόμα και μια φαινομενικά
αθώα ουσία, μπορεί να απο-

δειχθεί επικίνδυνη.
«Μην γίνεις θύμα από άγνοια» εί-

ναι το σλόγκαν της εκστρατείας
μας κατά των αναβολικών ουσιών

κι αυτό θέλουμε να το έχουν καλά
στο μυαλό τους οι ποδοσφαιριστές-

μέλη μας.
Διάφοροι εισάγουν απαγορευμένες ου-
σίες ακόμα και μέσω διαδικτύου. Πλέ-
ον τόσο εύκολο είναι να μπουν στην
Κύπρο αναβολικά. Κατά συνέπεια, όλοι
θα πρέπει να προσέχουν ακόμη πε-
ρισσότερο πλέον.

Στηρίζουμε CYADA, αλλά 
κυρίως τους ποδοσφαιριστές!
Στηρίζουμε CYADA, αλλά 
κυρίως τους ποδοσφαιριστές!
Στηρίζουμε CYADA, αλλά 
κυρίως τους ποδοσφαιριστές!
Στηρίζουμε CYADA, αλλά 
κυρίως τους ποδοσφαιριστές!
Στηρίζουμε CYADA, αλλά 
κυρίως τους ποδοσφαιριστές!
Στηρίζουμε CYADA, αλλά 
κυρίως τους ποδοσφαιριστές!
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΔΙΑΦΟΡΑ  

Ένα φαινόμενο που μας απασχολεί έντονα και το
οποίο κινούμαστε για να επιλύσουμε, είναι οι εξο-
ντωτικές και αδικαιολόγητες τιμωρίες που επιβάλ-
λονται από τη Δικαστική Επιτροπή σε παίκτες μι-
κρότερων κατηγοριών.
Είναι ενδεικτική η περίπτωση του Σωτήρη Φοινίρη
της ΠΑΕΕΚ. Ο ποδοσφαιριστής του Κερυνειώτικου
συλλόγου αποβλήθηκε αυστηρά (κατά γενική ομο-
λογία) για επικίνδυνο παίξιμο.
Στη Δικαστική Επιτροπή, λοιπόν, αντιμετώπιζε την
ακόλουθη κατηγορία: «...βγήκε επικίνδυνα χωρίς να
λάβει υπόψιν τη σωματική ακεραιότητα του αντιπά-
λου».
Το δικαστικό σώμα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπον-
δίας, πέραν τωνδύο αγωνιστικών αποκλεισμού που
του επιβλήθηκαν αυτόματα λόγω της κόκκινης κάρ-
τας, του επέβαλε επιπλέον τιμωρία για δυο αγώνες!
Τα πρωταθλήματα των μικρών κατηγοριών διαρ-
κούν για 8 μήνες. Ο Φοινίρης αυτή τη στιγμή για μια

αδικαιολόγητη και άδικη απόφα-
ση έμεινε εκτός για έναν μήνα!
Με απλά λόγια, η φετινή σεζόν για
τον Φοινίρη και για κάθε παίκτη
ομάδας μικρής κατηγορίας που
δέχεται κόκκινη για απρόσεκτο
παίξιμο, θα σμικρύνεται... Κάτι που
επηρεάζει ιδιαίτερα αρνητικά την
καριέρα κάθε ποδοσφαιριστή.
Ο ΠΑ.Σ.Π. θα θέσει το θέμα ενώπιον της ΚΟΠ, με στό-
χο να πάψει να υφίσταται αυτή η κατάσταση. Είναι
απαράδεκτο ένα απρόσεκτο παίξιμο που θα μπο-
ρούσε να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα, να επισύρει
ποινή αποκλεισμού για τέσσερις αγωνιστικές.
Ο Σύνδεσμος θα προσπαθήσει να έχει ενεργό ρόλο
στην Τεχνική Επιτροπή Ποδοσφαίρου έχοντας ως
στόχο να καταστήσει σαφές πως κάποια πρωταθλή-
ματα έχουν ιδιαιτερότητες που πρέπει να λαμβάνο-
νται σοβαρά υπόψιν.

Δικαίωση Εντμάρ
μέσω της FIFA
Ακόμη ένας επαγγελματίας πο-
δοσφαιριστής που αποτάθηκε
στον ΠΑ.Σ.Π. ζητώντας νομική
αρωγή δικαιώνεται.
Ο λόγος για τον ευρέως γνω-
στό στο ποδοσφαιρικό κοινό της Κύπρου Έντμαρ
Λασέρντα Ντα Σίλβα.
Ο παίκτης είχε οικονομική διαφορά με την Αλκή
ζήτησε τη βοήθεια του Συνδέσμου και αμέσως
ο νομικός σύμβουλος του ΠΑ.Σ.Π. Λοΐζος Χα-
τζηδημητρίου ανέλαβε την υπόθεση.
Ακολούθως έγινε προσφυγή στο αρμόδιο δικα-
στικό σώμα της FIFA που δικαίωσε τον παίκτη.
Η απόφαση που κοινοποιήθηκε από την Πα-
γκόσμια Ομοσπονδία την Τρίτη 08 Οκτωβρίου
αναφέρει πως η Αλκή θα πρέπει να καταβάλει
στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 16.000 ευρώ.

Αδικαιολόγητα νοκ-άουτ για ένα μήνα ο Φοινίρης!

Με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Αναγέννησης Προ-
σφύγων τα είπε ο ΠΑ.Σ.Π. το βράδυ της Τρίτης 05 Νοεμβρίου.
Ο Σύνδεσμος επέλεξε τον συγκεκριμένο σύλλογο για να θέ-
σει πειραματικά σε εφαρμογή το επιμορφωτικό πρόγραμμά
του. Απώτερος στόχος αυτού του σπουδαστικού σχεδίου εί-
ναι να συνεχίζουν οι παίκτες τη φοίτησή τους σε ανώτατες
σχολές της Αγγλίας και της Αμερικής.
Η ηγεσία του ΠΑ.Σ.Π., λοιπόν, βρέθηκε στο γήπεδο προκειμέ-
νου να ενημερώσει από κοντά τους νεαρούς ποδοσφαιριστές
για τις σχετικές λεπτομέρειες.
Εκτός από τον πρόεδρο Σπύρο Νεοφυτίδη, στη συνάντηση
συμμετείχε και το διοικητικό στέλεχος του Συνδέσμου και πο-
δοσφαιριστής του Ερμή Αραδίππου, Στέλιος Δημητρίου.
Στις φωτογραφίες, οι Νεοφυτίδης και Δημητρίου αναλύουν
στουςποδοσφαιριστές τις λεπτομέρειες που αφορούν το εκ-
παιδευτικό αυτό πρόγραμμα. 

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Επιμορφωτικό πρόγραμμα
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ    11αδα FIFA & FIFPro

Η ανάδειξη της κορυφαίας ενδεκάδας του κόσμου... περνάει και από την
Κύπρο! Η συμβολή των μελών μας στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαί-
ρου ήταν για ακόμη μία φορά σημαντική. Ο ΠΑΣΠ φροντίζει γι΄ αυτό
κάθε χρόνο! Επισκεφθήκαμε τους παίκτες στις προπονήσεις, όπου και
συμπλήρωσαν τις προτιμήσεις τους, οι οποίες προωθήθηκαν στην Πα-
γκόσμια Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (FIFPro). Την αρχή
στη ψηφοφορία έκανε ο Λιονέλ Μέσι ως ο κορυφαίος παίκτης της υφη-
λίου την περασμένη χρονιά και μετά ακολούθησαν όλοι οι άλλοι! Η
Κύπρος από την αρχή τη διαδικασίας, δηλαδή από τα μέσα του περα-
σμένου Σεμπτέμβιου έδωσε δυναμικά το παρών της στη διαδικασία. Η
υπό αναφορά ψηφοφορία είναι και η πιο ενδεικτική για τους 11 αστέ-
ρες! Κι αυτό διότι εκλέγονται μετά
από επιλογή συναδέλφων τους.

ΔΩΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΝΔΕΚΑΔΑΣ

Οι κορυφαίοι... 
περνούν και από εμάς!

Μιλούσαν για 
Νόιερ και Ριμπερί!

Από τις πρώτες ομάδες που ακολού-
θησαν την εκλογική διαδικασία στην
Κύπρο ήταν η Ομόνοια.  Τι ψήφισαν
οι παίκτες δεν μπορούμε να ξέρουμε!
Ωστόσο τρεις απ΄ αυτούς (οι Μπεμπά,
Σερφά και Μεγκόλο) πριν ασκήσουν
το… εκλογικό τους δικαίωμα συζη-
τούσαν για τους Νόιερ και Ριμπερί της
πρωταθλήτριας Ευρώπης Μπάγερν
Μονάχου! Τώρα, κατά πόσον κάποι-
ος ή κάποιοι απ΄ αυτούς συμπεριέλα-
βαν στο ψηφοδέλτιό, τους άσους της
γερμανικής ομάδας, δεν το γνωρί-
ζουμε!

50.000 άτομα 
από 68 χώρες
Στη ψηφοφορία συμμετείχαν
50.000 άτομα από 68 χώρες! Οι
11 ποδοσφαιριστές (ένας τερμα-
τοφύλακας, τέσσερις αμυντικοί,
τρεις μέσοι και τρεις στράικερ)
με τις περισσότερες ψήφους θα
τιμηθούν τη Δευτέρα 13 Ιανουα-
ρίου του 2014 κατά τη διάρκεια
του γκαλά Ballon d’Or Gala που
θα γίνει στη Ζυρίχη της Ελβετίας.
Η ψηφοφορία διεξάγεται για ένα-
τη συνεχόμενη χρονιά.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ    ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ, ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ

Η τριμερής συμμαχία!Η τριμερής συμμαχία!Η τριμερής συμμαχία!Η τριμερής συμμαχία!

Παραθέτουμε το χρονικό της... τριμερούς
συμμαχίας:
l 22.05.2013 Ο ΠΑ.Σ.Π. εξέφρασε δημοσίως τη
στήριξή του προς τον Σύνδεσμο Διαιτητών Κύ-
πρου, ενισχύοντας την κραυγή δυσαρέσκειάς
του για τον αποκλεισμό Κύπριων ρεφ από τον
τελικό Κυπέλλου Κύπρου.
l 12.08.2013 Τοποθετηθήκαμε για την απρό-
κλητη αναίτια και έξω από κάθε λογική ε πίθεση
που δέχθηκε ο Λεόντιος Τράττος σε φιλικό αγώ-
να προετοιμασίας. «Εκφράζουμε την στήριξή
μας προς τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτη-

τών Κύπρου, Λεόντιο Τράττο, αλλά και γενικά
όλους τους Κύπριους διαιτητές. Ο διεθνής ρεφ
δέχθηκε απρόκλητη, αναίτια και πέραν από κά-
θε λογική επίθεση από οπαδούς σε πρόσφατο
φιλικό. Αυτές οι αποτρόπαιες ενέργειες καταδι-
κάζονται απερίφραστα από την ηγεσία του
ΠΑ.Σ.Π., η οποία δεσμεύεται δημοσίως πως θα
κάνει ενέργειες με στόχο την καταπολέμηση τέ-
τοιων φαινομένων» δηλώναμε μεταξύ άλλων
στο ανακοινωθέν μας.
l 17.09.2013 Έγινε το πρώτο ουσιασ τικό βή-
μα για τη σύσταση της τριμερούς συμμαχίας.
Στις 17 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε μια
πρώτη άτυπη συνάντηση μεταξύ των εμπλεκό-
μενων μερών κατά την οποία συμφωνήθηκε να
τεθεί στα διοικητικά συμβούλια των σωμάτων
τους, το θέμα συνένωσης δυνάμεων με στόχο
να προωθηθούν τα ζητήματα που τους απα-
σχολούν πιο αποτελεσματικά. Οι τρεις πλευρές
μάλιστα έθεσαν στο τραπέζι συγκεκριμένα μέτρα
που πρέπει να προωθηθούν. Μέτρα για την εξυ-
γίανση και άνοδο του αγωνιστικού επιπέδου του
ποδοσφαίρου.
l 26.09.2013 Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στο

οίκημα του Συνδέσμου Διαιτ ητών Κύπρου

(Σ.Δ.Κ.), πραγματοποιήθηκε τριμερής συνάντη-
ση με τη συμμετοχή των οικοδεσποτών, του Πα-
γκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.)
και του Συνδέσμου Κυπρίων Προπονητών Πο-
δοσφαίρου (Σ.Κ.Π.Π.). Τα εμπλεκόμενα μέρη με-
τά από την προκαταρκτική τους συνάντηση απο-
φάσισαν να προχωρήσουν σε φάση υλοποίη-
σης των συμφωνηθέντων. Πιο συγκεκριμένα,
κατέληξαν στην ομόφωνη απόφαση να ζητή-
σουν συνάντηση με την ηγεσία της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), με απώτε-
ρο στόχο να θέσουν επί τάπητος βασικά ζητή-
ματα που πρέπει να προωθηθούν για βελτίωση
των συνθηκών του ποδοσφαίρου στο νησί μας.
l 22.11.2013 Η τριμερής συμμαχία είχε μια πρώ-
τη συνάντηση στις 22 Νοεμβρίου με ηγετικά στε-
λέχη της ΚΟΠ. Οι εκπρόσωποι του ΠΑ.Σ.Π., του
Σ.Δ.Κ. και του Σ.Κ.Π.Π. έθεσαν κάποια βασικά αι-
τήματα που τους αφορούν στη συζήτηση με τα
στελέχη της Ομοσπονδίας. Τα εμπλεκόμενα μέ-
ρη κατέληξαν σε συμφωνίες σε σχέση με τα ακό-
λουθα θέματα: 1) Φαινόμενα Βίας, 2) Στημένοι
Αγώνες-φακέλοι UEFA, 3) Διαφύλαξη υγείας
αθλητών- εγκαταστάσεις, 4) Συνεχή επαφή με-
ταξύ ΚΟΠ και συνδέσμων.

Από τον Σεπτέμβριο μπορούμε να κάνουμε λόγο για τη σύσταση της τρι-
μερούς συμμαχίας, τον συνασπισμό των πραγματικών πρωταγωνιστών του
αθλήματος.
Ποδοσφαιριστές, διαιτητές και προπονητές, πάντα είχαν την ανάγκη να ει-
σακουστούν, αφού ένιωθα κομπάρσοι στο έργο που υποτίθεται πως έπρε-
πε να έχουν τους βασικούς ρόλους. Έπαιρναν άλλοι αποφάσεις γι΄ αυτούς,
χωρίς αυτούς.
Αυτό έπαψε να υφίσταται ή τουλάχιστον έγινε η αρχή προκειμένου να μην
υφίσταται. Μια σειρά από γεγονότων που άρχισε από την περασμένη σε-
ζόν και κορυφώθηκε τον Σεπτέμβριο είχε ως αποτέλεσμα τα τρία μέρη
(ΠΑ.Σ.Π., Σ.Δ.Κ. Σ.Κ.Π.Π.) να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να θέσουν στην
ΚΟΠ τα προβλήματά τους προς επίλυση.

Η τριμερής συμμαχία!
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ    ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ένας ποδο-
σφαιριστής μπορεί να διανύσει έως και 13km με
εναλλασσόμενες φάσεις υψηλής και χαμηλής
έντασης. Επομένως, για να αντεπεξέλθει ο πο-
δοσφαιριστής στις απαιτήσεις του αγώνα πρέ-
πει να έχει και την αναγκαία ποσότητα ενέργειας.
Ένας παίκτης καταναλώνει 15 θερμίδες ανά λεπτό
με συνολική καύση 1400 θερμίδες ανά παιχνίδι
καθιστώντας το ποδόσφαιρο ένα εξαιρετικά απαι-
τητικό άθλημα με ιδιαίτερες διατροφικές ανά-
γκες. Μια ισορροπημένη διατροφή έχει συνδε-
θεί με την καλύτερη αθλητική απόδοση ενός πο-
δοσφαιριστή, στην αύξηση της αντοχής, στη βελ-
τίωση της ετοιμότητας και της εγρήγορσης, στην
επαρκή αύξηση του μυϊκού όγκου και παίζει ιδι-
αίτερο ρόλο στην προφύλαξη από τυχόν κακώ-
σεις κατά τη διάρκεια της άσκησης.
Το κύριο υπόστρωμα για την παραγωγή ενέρ-
γειας είναι οι υδατάνθρακες, με τη μορφή μυϊ-
κού γλυκογόνου και γλυκόζης αίματος. Σύμφω-
να με επιστημονικές έρευνες το μυϊκό γλυκογό-
νο έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους σημα-
ντικότερους προσδιοριστικούς  παράγοντες  της
απόδοσης στο ποδόσφαιρο. Οι αποθηκευμένοι
υδατάνθρακες στο σώμα μας εξαντλούνται γρή-
γορα (πολλές φορές πριν από το τέλος του 1ου
ημιχρόνου), με αποτέλεσμα τη κόπωση και τη
μείωση της απόδοσης του αθλητή. Επομένως, ο
σημαντικότερος στόχος της διατροφής ειδικά
πριν από ένα αγώνα θα πρέπει να είναι η αύξη-
ση των αποθεμάτων ενέργειας του οργανισμού.
Οι σύνθετοι υδατάνθρακες αποτελούν την βάση
της διατροφής του αθλητή αφού είναι η κύρια
πηγή ενέργειας κατά τη διάρκεια των αγώνων. Οι
κύριες πηγές σύνθετων υδατανθράκων είναι το
ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, δημητριακά, πατάτα,
όσπρια, κτλ. Όσο για τους  απλούστερους  υδα-
τάνθρακες  όπως το μέλι η ζάχαρη, η σοκολά-
τα, αναψυκτικά κτλ, συστήνεται να καταναλώ-
νονται με προσοχή γιατί τα αποθέματα ενέρ-
γειας που προσφέρουν εξαντλούνται πολύ εύ-
κολα. 
Η κατανάλωση πρωτεΐνης στη διατροφή ενός
ποδοσφαιριστή είναι απαραίτητη αν και οι ανά-
γκες του είναι ελάχιστα μεγαλύτερες από αυτές
ενός υγιούς ατόμου που δεν αθλείται. Η συνι-
στώμενη πρόσληψη πρωτεϊνών δεν ξεπερνάει
τα 1.5-1.8 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βά-
ρους. Παρόλα αυτά οι πρωτεΐνες είναι ιδιαίτερα

σημαντικές για την ενδυνάμωση του μυϊκού συ-
στήματος, την επιτάχυνση της μυϊκής αποκατά-
στασης μετά την άσκηση και την ενίσχυση του
ανοσοποιητικού συστήματος. Μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν ως ενεργειακά καύσιμα πριν από
τις προπονήσεις, αλλά ο ρυθμός πρόσληψης
ενέργειας μέσω των πρωτεϊνών είναι πιο αργός
σε σύγκριση με τους υδατάνθρακες.
Η σωστή ενυδάτωση του οργανισμού παίζει ση-
μαντικό ρόλο ειδικά τους μήνες του καλοκαι-
ριού όπου παρατηρείται εύκολη αφυδάτωση
λόγω αυξημένης  εφίδρωσης. Επίσης η έλλειψη
ηλεκτρολυτών που χάνονται κυρίως μέσω του
ιδρώτα, συνδέεται άμεσα με την αυξημένη εμ-
φάνιση τραυματισμών όπως μυϊκές κράμπες,
κατά τη διάρκεια αγώνων ποδοσφαίρου. Έχει
παρατηρηθεί ότι τα περισσότερα ατυχήματα
συμβαίνουν το πρώτο 15λεπτο ενός αγώνα
όπου οι μύες των αθλητών δεν έχουν προσαρ-
μοστεί πλήρως στην ένταση του αγώνα καθώς
και το τελευταίο 15λεπτο, όπου έχουν εξα-
ντληθεί τα αποθέματα του οργανισμού σε υδα-
τάνθρακες και υπάρχει έλλειψη ηλεκτρολυτών
λόγω απώλειας αυτών μέσω του ιδρώτα.
Επομένως, κατά την διάρκεια της άσκησης καλό
είναι να πίνουμε 1 L ισοτονικού/ υδατανθρα-
κούχου ποτού μοιρασμένο σε 4 δόσεις. Η χρή-
ση τους σε αθλήματα μεγάλης διάρκειας ή ομα-
δικά αθλήματα, συνίσταται σε 1 ποτήρι (250 ml)
20 λεπτά πριν από την αθλητική δραστηριότη-
τα και  κατά τη διάρκεια της άθλησης κάθε 10-
20  λεπτά περίπου σε μικρότερες ποσότητες (100-
150 ml), για βελτίωση της αθλητικής απόδοσης
αλλά και αντοχής. 

ΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ  ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Αυξήστε τα αποθέματα  ενέργειας!
n Σταύρη Καουράνη
(Κλινική διατροφολόγος - συνεργάτιδα του 
Holland & Barrett)

Είναι πολύ σημαντικό ένας ποδοσφαιρι-
στής να λαμβάνει διαιτολόγιο και διατρο-
φικές συμβουλές οι οποίες είναι εξατομι-
κευμένες σύμφωνα με την ηλικία, το βά-
ρος, τις ανάγκες αλλά και τις προτιμήσεις
του, μόνο από ειδικούς επιστήμονες για το
καλύτερο αποτέλεσμα στην απόδοση του
και προστασία της υγείας του.

Διατροφικές 
στρατηγικές
Ένας ποδοσφαιριστής  μπορεί να ακολουθήσει
τις παρακάτω διατροφικές στρατηγικές:
l Κατανάλωση γεύματος πλούσιο σε υδατάν-
θρακες 3-4 ώρες πριν τον αγώνα και  5-6  γεύ-
ματα ημερησίως σε τακτικά διαστήματα.
l Αποφυγή τροφών πλούσιες σε φυτικές ίνες,
όπως τα όσπρια, ψωμί ολικής αλέσεως κτλ
πριν από ένα αγώνα γιατί μπορεί  προκληθούν
γαστρεντερικά προβλήματα.
l Κατανάλωση  υδατανθρακούχου ποτού  (5-
10%  υδατάνθρακες)  20 λεπτά πριν από τον
αγώνα.
l Εμπλουτισμός της διατροφής με ψάρι ή λή-
ψη συμπληρωμάτων ωμέγα 3 λιπαρών οξέων.
l Αποφυγή τροφών πλούσιες σε λιπαρά κυ-
ρίως τηγανητά.
l Πρόσληψη  νερού σε τακτά χρονικά δια-
στήματα, για αποφυγή της πρόωρης κόπωσης
l Διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ    ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
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Αυξήστε τα αποθέματα  ενέργειας!
Πρωτεΐνη Ορού Γάλακτος 
(Whey protein)
Οι πλείστες μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση
πρωτεΐνης ορού γάλακτος (Whey Protein), σε συν-
δυασμό ή χωρίς υδατανθράκων, αμέσως μετά και
ίσως πριν και κατά την διάρκεια της άσκησης αυ-
ξάνει περισσότερο την μυϊκή υπερτροφία παρά
η άσκηση από μόνη της. Επιπλέον, η κατανάλωση
πρωτεΐνης σαν κολατσιό αυξάνει το επίπεδο κο-
ρεσμού και το χρόνο που μεσολαβεί μέχρι κά-
ποιος να νιώσει ξανά το αίσθημα της πείνας. Επί-
σης, η κατανάλωση πρωτεΐνης κασεϊνης, περίπου
30 λεπτά πριν από ένα γεύμα, μειώνει σημαντικά
την ποσότητα φαγητού που θα κατανάλωνε κά-
ποιος.
Επίδραση στη Φυσική Κατάσταση: βελτιώνει
την σύνθεση του σώματος και την μυϊκή ικανό-
τητα.
Επίδραση στο Αδυνάτισμα: βελτιώνει το μετα-
βολισμό και το αίσθημα κορεσμού.

Αμινοξέα BCAA
Τα αμινοξέα BCAA, είναι τρία από τα απαραίτητα
αμινοξέα και αποτελούνται από την Λευκίνη, Ισο-
λευκίνη και την Βαλίνη. Η κατανάλωση BCAA πριν
και μετά την άσκηση μειώνει σημαντικά τον μυϊ-
κό τραυματισμό εξαιτίας της άσκησης και αυξάνει
την πρωτεϊνική σύνθεση στους μύες. Το γεγονός
αυτό είναι εξαίρετης σημασίας αφού η μυϊκή υπερ-
τροφία καθορίζεται από την διαφορά της σύνθε-
σης και αποικοδόμησης πρωτεϊνών.
Επίδραση στη Φυσική Κατάσταση: βελτιώνουν
την σύνθεση του σώματος και την μυϊκή ικανό-
τητα.

Εκχύλισμα Πράσινου Τσαγιού (ΕΠΤ)
Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι η άσκηση αυξάνει
κατά αρκετές φορές τον μεταβολικό ρυθμό, το
ρυθμό δηλαδή που το σώμα μας καταναλώνει
ενέργεια (θερμίδες). Ο συνδυασμός της άσκησης
με την κατανάλωση ΕΠΤ είναι πιο ευεργετικός
αφού αυξάνει σημαντικά περισσότερο το ποσο-
στό καύσης λίπους κατά την διάρκεια της άσκη-
σης. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η κατανά-
λωση ΕΠΤ αυξάνει το μεταβολισμό του λίπους όχι
μόνο κατά την διάρκεια της άσκησης αλλά και
όταν το σώμα βρίσκεται σε ηρεμία. Επίσης, το ΕΠΤ
μαζί με καφεΐνη είναι αποτελεσματικό και για τη
διατήρηση του βάρους μετά από χάσιμο κιλών.
Επίδραση στη Φυσική Κατάσταση: βελτιώνει
την σύνθεση του σώματος.
Επίδραση στο Αδυνάτισμα: βελτιώνει το μετα-

βολισμό του λίπους και βοηθά στη διατήρηση
του σωματικού βάρους.

Συζευγμένο Λινολεϊκό Οξύ (CLA)
Η κατανάλωση Συζευγμένου Λινολεϊκού Οξέως
(CLA) σε συνδυασμό με την άσκηση φαίνεται να
μειώνει σημαντικά το ποσοστό λίπους και να αυ-
ξάνει περισσότερο την μυϊκή μάζα παρ’ ότι η άσκη-
ση από μόνη της.
Επίδραση στην Φυσική Κατάσταση: βελτιώνει
την σύνθεση του σώματος και την μυϊκή ικανό-
τητα.
Επίδραση στο Αδυνάτισμα: μειώνει το ποσοστό
του λίπους.

Thermobol
Το Thermobol είναι ένα φυτικό συμπλήρωμα δια-
τροφής που υποστηρίζει την απώλεια βάρους και
λίπους. Τέσσερα από τα συστατικά του (L-Τυρο-
σίνη, Καψαϊκίνη, Καφεΐνη και Κατεχίνες) έχουν
ερευνηθεί σε μια μελέτη για 8 εβδομάδες. Η ομά-
δα που χρησιμοποίησε τα εν λόγω συστατικά έχα-
σε 0.9kg περισσότερο λίπος απ’ότι η ομάδα ελέγ-
χου, χωρίς οποιεσδήποτε επιπτώσεις. Οι κατεχί-
νες στο Thermobol παρέχονται από το εκχύλισμα
πράσινου τσαγιού. Επιπλέον, το Thermobol περι-
λαμβάνει το πολυσυζητημένο βότανο “Bitter
Orange” (Citrus Aurantium), το οποίο σύμφωνα
με έρευνα ίσως αποτελεί το καλύτερο θερμογόνο
υποκατάστατο της εφεδρίνης. Σε αντίθεση όμως
με την εφεδρίνη, το Citrus Aurantium φαίνεται να
είναι εξαιρετικά ασφαλές χωρίς οποιεσδήποτε
ανεπιθύμητες επιπτώσεις. Περιέχει επίσης Χρώ-
μιο Picolinate, του οποίου η κατανάλωση έχει απο-
δειχθεί πως μειώνει την πρόσληψη φαγητού, τα
επίπεδα πείνας και την αναζήτηση λιπαρών τρο-
φών σε γυναίκες που αναζητούσαν διαρκώς τρο-
φές πλούσιες σε υδατάνθρακές, παρά την σημα-
ντική μείωση στην πρόσληψη θερμίδων που κα-
τανάλωναν. Τα πιο πάνω συστατικά κάνουν το
Thermobol ένα μοναδικό συμπλήρωμα που βοη-
θά ουσιαστικά στην απώλεια βάρους και λίπους.
Επίδραση στη Φυσική Κατάσταση: βελτιώνει
την σύνθεση του σώματος.
Επίδραση στο Αδυνάτισμα: μειώνει το ποσοστό
του λίπους και την όρεξη και βελτιώνει το μετα-
βολισμό.

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
και ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜATA ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ Συμπληρώματα 
που ενισχύουν το 
Καρδιαγγειακό Σύστημα
Οποιοδήποτε συμπλήρωμα το οποίο μπορεί
να μεταβάλει θετικά τους προαναφερθέντες
παράγοντες κινδύνου μπορεί να είναι ευεργε-
τικό για το καρδιαγγειακό σύστημα. Κάποια
από αυτά τα συμπληρώματα είναι και τα ακό-
λουθα:
l Ωμέγα-3 ιχθυελαίου: Η μακροπρόθεσμη
χρήση συμπληρωμάτων ιχθυελαίου αποδεί-
χθηκε ότι προστατεύει σημαντικά από το θά-
νατο ή τη νοσηλεία εξαιτίας καρδιαγγειακών
αιτίων.
l Σκόρδο: Φαίνεται να επιβραδύνει τη διαδι-
κασία σκλήρυνσης των αρτηριών. Το πεπα-
λαιωμένο απόστασμα σκόρδου βρέθηκε να
εμποδίζει την οξείδωση της LDL («κακής») χο-
ληστερόλης, ένα σημαντικό παράγοντα στην
ανάπτυξη της αρτηριοσκλήρυνσης.
l Συνένζυμο Q-10: Πέραν των υποτασικών
ιδιοτήτων του Συνενζύμου Q-10 [13], στοιχεία
επιβεβαιώνουν ότι η κατανάλωση 60mg Συ-
νενζύμου Q-10 δύο φορές την ημέρα για ένα
χρόνο μειώνουν σημαντικά το ρυθμό ανάπτυ-
ξης επαναλαμβανόμενων καρδιακών επεισο-
δίων (θανάσιμων ή μη καρδιακών προσβολών).
l Ρεσβερατρόλη: Μελέτες έδειξαν ότι το κόκ-
κινο κρασί, το οποίο περιέχει ρεσβερατρόλη,
μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακές
παθήσεις. Το απόσταγμα σπόρων σταφυλιού
επίσης αποτελεί μια πλούσια πηγή ρεσβερα-
τρόλης.
l Βιταμίνη C: Βρέθηκε ότι μπορεί να αντι-
στρέψει την εξέλιξη της αρτηριοσκλήρυνσης
και προστατεύει από καρδιακές παθήσεις.
l Βιταμίνη E: Βρέθηκε να προστατεύει την LDL
χοληστερόλη από οξειδωτική βλάβη και έχει
συνδεθεί με την πρόληψη καρδιακών παθή-
σεων.

Η γήρανση και η μείωση της φυσικής μας κα-
τάστασης, είναι αναπόφευκτα γεγονότα. Κα-
νένας άνθρωπος δεν μπορεί να σταματήσει το
ρολόι του χρόνου. Παρολ’ αυτά, με την σωστή
αντιμετώπιση, μπορούμε να επιβραδύνουμε
κατά πολύ τον ρυθμό που το ρολόι του χρόνου
κτυπά. Στα Holland and Barrett, αυτό το γνω-
ρίζουμε πάρα πολύ καλά και γι’αυτό στόχος
μας είναι πάντα η ολοκληρωτική προσέγγιση:
Συστηματική Άσκηση, Σωστή Διατροφή και
Χρήση των Κατάλληλων Συμπληρωμάτων
Διατροφής.
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Έθελξαν με την παρουσία τους φέτος, τόσο η
Εθνική Νέων όσο και η Εθνική Ελπίδων, με τους
νεαρούς άσους να στέλνουν το μήνυμα σε προ-
πονητές και διοικήσεις να τους προσέξουν, αλ-
λά και στους υπεύθυνους του ποδοσφαίρου να
πάρουν εκείνες τις αποφάσεις για να τους προ-
στατεύσουν. Πέτυχαν μεγάλες διεθνείς νίκες και
είδαν στα μάτια αντιπάλους που αγωνίζονται
σε μεγάλα ποδοσφαιρικά πρωτάθλημα. Η Εθνι-
κή Νέων έγραψε ιστορία με την πρόκριση της
στονElite round! H αρχική ήττα με 4-1 από την
Τσεχία δεν πτόησε τους παίκτες του αντιπρο-
σωπευτικού μας συγκροτήματος. Έφεραν ισο-
παλία 2-2 με την Κροατία και στη συνέχεια συ-
νέντριψαν 7-0 το Γιβραλτάρ. Μέσα στο 2013
ξεχωρίζει, επίσης, η τεράστια νίκη με 1-0 επί της
πανίσχυρης Ολλανδίας!
Επίσης, ποιος θα ξεχάσει τη μεγάλη επιτυχία
των Ελπίδων μας απέναντι στη Σερβία με οχτώ
παίκτες! Μία νίκη που έδειξε περίτρανα τις με-
γάλες μας δυνατότητες. Το περασμένο Μάιο
επίσης, καταβάλαμε τους Ολλανδούς με 3-0! 

ΟΙ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΙ ΝΕΑΡΟΙ 
ΕΘΕΛΞΑΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ

Μόνο τέσσερις ξένοι!
Στο παιχνίδι Αλκή - Πάφος, για το β΄ γύρο του κυπέλλου Κόκα-Κόλα είχαμε κάτι το αξιοπρόσεχτο! Κάτι
δυστυχώς που σπανίζει! Σ΄ αυτό το ματς χρησιμοποιήθηκαν μόνο τέσσερις ξένοι, οι υπόλοιποι ήταν γη-
γενείς, πολλοί από τους οποίους μικρής ηλικίας και εξελίξιμοι!
Πέραν από την Πάφο, βλέπουμε, και ο Ολυμπιακός να απαρτίζεται από Κύπριους παίκτες. Επιτέλους,
όμως, δεν είναι ανάγκη να δίνουμε σημασία στους Κύπριους μόνο όταν μας αναγκάζει να το κάνουμε η
Επιτροπή Κριτηρίων. Μπορούμε με τη σταδιακή ανανέωση και καλές ομάδες να κάνουμε και να είναι υγιής
οικονομικά. Στα τελευταία χρόνια οι ομάδες των μικρότερων κατηγοριών άρχισαν να κοιτάζουν προς
την ντόπια αγορά κι αυτό είναι πολύ καλό. Παράδειγμα η ΑΕΖ απαρτίζεται από 25 Κύπριους παίκτες!

Σημαντικές εμπειρίες
Η αλήθεια είναι ότι κάποιες ομάδες πρώτης
κατηγορίας άρχισαν να εμπιστεύονται Κύ-
πριους παίκτες. Στην πρώτη γραμμή, όμως,
εξακολουθούν να βρίσκονται οι ξενοκοινοτι-
κοί. Φέτος είδαμε από την Αλκή (που αγωνί-
ζεται αναγκαστικά με παίκτες κάτω των 21
ετών) να ξεπετάγονται σπουδαία ταλέντα. Πή-
ραν τις κατάλληλες εμπειρίες και σύντομα εί-
μαστε σίγουροι ότι κάποιοι εξ΄ αυτών είτε θα
αγωνίζονται σε μεγάλες ομάδες ή θα πάρουν
μεταγραφή στο εξωτερικό. 

Προσέξτε τους!Προσέξτε τους!Προσέξτε τους!Προσέξτε τους!Προσέξτε τους!Προσέξτε τους!Προσέξτε τους!Προσέξτε τους!Προσέξτε τους!
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Το PASP Beach Soccer γίνεται ολοένα και
καλύτερο κάθε χρόνο. Μια μοναδική διοργάνωση
που αγκαλιάζεται από μικρούς και μεγάλους. 
Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς!
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Το PASP Beach Soccer γίνεται ολοένα και
καλύτερο κάθε χρόνο. Μια μοναδική διοργάνωση
που αγκαλιάζεται από μικρούς και μεγάλους. 
Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς!

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ EVENT ΠΟΥ ΚΛΕΒΕΙ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΟΛΩΝ
ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΣΠ

Υπερθέαμα!Υπερθέαμα!Υπερθέαμα!Υπερθέαμα!Υπερθέαμα!Υπερθέαμα!Υπερθέαμα!Υπερθέαμα!Υπερθέαμα!
Το PASP Beach Soccer γίνεται ολοένα και
καλύτερο κάθε χρόνο. Μια μοναδική διοργάνωση
που αγκαλιάζεται από μικρούς και μεγάλους. 
Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς!
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Φέραμε και στο σπίτι σας το τουρνουά!Φέραμε και στο σπίτι σας το τουρνουά!Φέραμε και στο σπίτι σας το τουρνουά!Φέραμε και στο σπίτι σας το τουρνουά!Φέραμε και στο σπίτι σας το τουρνουά!Φέραμε και στο σπίτι σας το τουρνουά!
Αν υπάρχει κάποιο καλοκαιρι-
νό even που τα τελευταία τέσ-
σερα χρόνια έκλεψε τις καρ-
διές όλων μας, αυτό δεν εί-
ναι άλλο από το PASP Beach
Soccer! Υπερβολή καμία!
Αναγκαστικά πρέπει να ευ-
λογήσουμε τα γένια μας για-
τί μας το επιτρέψατε όλοι
εσείς! Κάθε χρονιά που διορ-
γανώνεται αυτή η πανδαισία
στην άμμο, είναι καλύτερη
από την προηγούμενη, αν
κρίνουμε: Από τις καινοτομίες
που υπάρχουν, τις συμμετο-
χές των ομάδων, τις οποίες
απαρτίζουν τα μεγαλύτερα
ονόματα παλαιμάχων ποδο-
σφαιριστών, από την συμμετο-
χή του κόσμου, που πλέον ξέρει
ότι το ποδόσφαιρο στην Κύπρο...
δεν σταματάει τον Μάιο! To κυ-
ριότερο: Τα συγχαρητήρια που
παίρνουμε από όλους εσάς! Πρόκει-
ται για ένα διήμερο μαγικό στην πα-
ραλία της Παρεκκλησιάς, με τη συνά-
ντηση μικρών και μεγάλων! 
Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για οικογένειες προκει-
μένου να περάσουν ένα μοναδικό διήμερο. Εκδηλώσεις
για παιδιά, μουσική και απίστευτα δώρα από τους χορη-
γούς μας. Ο κόσμος έχει την ευκαιρία να κερδίσει πλούσια
δώρα, όπως συλλεκτικές μπλούζες, μπάλες, ρακέτες, αντη-
λιακά, ρολόγια, παιχνίδια και κονσόλες του play station
κ.α. Κι όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψει τίποτα!

ΟΙ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΜΑΣ!
Όλα αυτά τα ωραία φυσικά δεν θα συνέβαιναν, δίχως
τους υποστηριχτές μας. Με τη βοήθεια τους πέρσι κα-
ταφέραμε να κάνουμε ακόμη πιο ξεχωριστό το τουρ-
νουά. Ευχαριστούμε, λοιπόν, τον μέγα χορηγό μας, την
KONAMI και την PRO EVOLUTIO SOCCER 2013, τους
χορηγούς ALPHA BANK, τον ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ, τα γυα-
λιά ηλίου CARRERA, τα καταστήματα HOLLAND & BAR-
RETT, την RESPECT MED Services, τα αθλητικά SPORTI-
KA, το ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, την
CARLSBERG, το νερό ΑΓΡΟΣ, τα αντηλιακά CARROTEN,
το STR8, τον χυμό Rauch Bravo, το Body Art Maga-
zine, την ιστοσελίδα Find Football Talent, την HER-
CULES, το See You Travel, την Blue Pharmacies και τα
αντηλιακά Cera di Cupra.

ΓΚΟΛ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ!
Πέρσι το διήμερο 15/16 Ιουνίου μας υπενθύμισε το σπουδαίο χαρα-
κτήρα των συμπολιτών μας, που στέκονται δίπλα σε δυσπραγούντες
συνάνθρωπους μας. Ο ΠΑΣΠ έδειξε για ακόμη μία φορά το κοινωνι-
κό του πρόσωπο. Μαζί μας ήταν το φιλανθρωπικό Σωματείο «Αλκυο-
νίδες». Γίνονταν επιτόπου εισφορές και συλλογή τροφίμων και άλ-
λων ειδών πρώτης ανάγκης για ενίσχυση άπορων οικογενειών. Επίσης,
ο Χρίστος Κιουζέλης της εταιρείας ZILOS LTD KONAMI/PROEVOLU-
TION2013), μεγάλου χορηγού του beach soccer, κατά τη διάρκεια του
τουρνουά διάθεσε προς πώληση 50 καπελάκια της Walt Disney με
ελάχιστη τιμή 5 ευρώ. Τα έσοδα πήγαιναν στις «Αλκυονίδες».

Πανδαισία στην  άμμο!
Φέραμε και στο σπίτι σας το τουρνουά!
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Ξεχωριστό χρώμα στη δεύτερη
ημέρα του τουρνουά έδωσαν οι
Cheerleaders του Πανεπιστημίου
Κύπρου, αλλά και η πρωτοπορια-
κή αθλητική επίδειξη (Fitness
Show από την BodyArt Magazine).

Θέαμα από 
τον... καναπέ!

Ένα δείγμα από τις μοναδικές στιγμές που 
προσφέρει η εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν και όσοι βρίσκονταν σπίτι τους!
Η συνεργασία μας με τον ΑΝΤ1, τον οποίο και ευχα-

ριστούμε θερμά, έδωσε την ευκαιρία στον κόσμο
να παρακολουθήσει απευθείας τους τελικούς του

τουρνουά! Οι παλαίμαχοι του κοινοτικού συμβουλί-
ου Παρεκκλησιάς ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι, νι-
κώντας στον τελικό τον ΟΠΑΠ με 4-2. Στις ακαδη-
μίες, η Ιωάννου Calciomania επικράτησε 4-2 της
Champions. Συναρπαστικός ήταν και ο μικρός 

τελικός των ακαδημιών. Νικητής η Ένωση Νέων
Ύψωνα στα πέναλτι με 2-1 απέναντι 

στην Ανόρθωση (2-2 έληξε 
ο αγώνας). 

Πανδαισία στην  άμμο!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Συναντίληψη στην αθλητική παιδεία έχουν
ΠΑΣΠ και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού! Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου μας
(αποτελούμενη από τον πρόεδρο Σπύρο Νε-
οφυτίδη και τον νομικό σύμβουλο Λοΐζο Χα-
τζηδημητρίου) συνάντησε στις 19 Αυγού-
στου τον αξιότιμο Υπουργό Κυριάκο Κενε-
βέζο, με τις δύο πλευρές να συζητούν διά-
φορα θέματα. Το συμπέρασμα που βγήκε εί-
ναι πως έχουμε τη στήριξή του ώστε να πε-
ράσουμε το πνεύμα μας και στα μικρά παι-
διά. Ο Υπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον για το πρόγραμμα του ΠΑ.Σ.Π. με στό-
χο την καταπολέμηση των αρνητικών φαι-
νομένων στον αθλητισμό, που υλοποιείται
εδώ και τρία χρόνια μέσω επισκέψεων στα
σχολεία. Μάλιστα, παρουσιάστηκε καταρ-
χήν θετικός στα αίτημα του Συνδέσμου για
επισημοποίηση του εν λόγω προγράμματος
και στήριξή του από το Υπουργείο. Ο Σπύ-
ρος Νεοφυτίδης ενημέρωσε τον Υπουργό
και για άλλες δραστηριότητες του Συνδέ-
σμου, ενώ ο τελευταίος άκουσε με ικανο-
ποίηση ότι αρκετοί ξένοι ποδοσφαιριστές
συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκμάθησης ελ-
ληνικών του Υπουργείου Παιδείας (βλ. επι-
μορφωτικά προγράμματα). Επιπλέον, ο πρό-
εδρος του ΠΑ.Σ.Π. ενημέρωσε για την πρό-
θεση του Συνδέσμου να δημιουργήσει Μου-
σείο ποδοσφαίρου και την επιθυμία του
όπως δίδεται η ευκαιρία σε μαθητές να το
επισκέπτονται κατά τις σχολικές περιόδους.
Η ηγεσία του ΠΑ.Σ.Π. εκφράζει την ικανο-
ποίηση της για τη συνάντηση με τον Υπουρ-
γό Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και τις θερ-
μές ευχαριστίες της προς αυτόν. Ο Κυριάκος
Κενεβέζος φανέρωσε την εκτίμησή του για
το έργο που επιτελεί ο Σύνδεσμος, ενώ έδει-
ξε πως έχει την πρόθεση να το στηρίξει
εμπράκτως. 

Με τη στήριξη του Υπουργού!Με τη στήριξη του Υπουργού!Με τη στήριξη του Υπουργού!Με τη στήριξη του Υπουργού!Με τη στήριξη του Υπουργού!Με τη στήριξη του Υπουργού!
Ο Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΝΕΒΕΖΟΣ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ο ΠΑΣΠ δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από
την ημερίδα αθλητισμού που έγινε στις εγκα-
ταστάσεις στο χώρο του Μακαρείου (πολυ-
προπονητήριο), που διοργάνωσε το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού την 1η Νοεμ-
βρίου. Στην αθλητική εκδήλωση κλήθηκαν
να συμμετάσχουν 18 Ομοσπονδίες ισάριθ-
μων ξεχωριστών αθλημάτων. Άνθρωποι από
τα υπό αναφορά αθλητικά σώματα, υποδέ-
χθηκαν μαθητές από σχολεία, απ΄ όλα τα ση-
μεία της Κύπρου, δίνοντας τους την ευκαι-
ρία να πάρουν μια γεύση από το άθλημα που
υπηρετούν. Στην ημερίδα, λοιπόν, εκπρο-
σώπησαν τον Σύνδεσμο ο πρόεδρός του,

Σπύρος Νεοφυτίδης (πτυχιούχος Φυσικής
Αγωγής με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο, προ-
πονητής τερματοφυλάκων και κάτοχος του
UEFA Β), αλλά και ο διεθνής τερματοφύλα-
κας της Ελπίδων και του Ολυμπιακού, Κων-
σταντίνος Παναγή. Στο πρόγραμμα συμμε-
τείχαν σχολεία από το Παλιομέτοχο, τη Δέ-
νεια, την Αθηαίνου και την Κοκκινοτριμιθιά.
Θα ακολουθήσου παρόμοιες εκδηλώσεις.
Ο ΠΑ.Σ.Π. θέλει να συμμετάσχει σε κάθε προ-
σπάθεια που γίνεται με στόχο τη δημιουρ-
γία αθλητικής παιδείας και αυτή η εκδήλω-
ση αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για να
υπηρετήσει αυτό το σκοπό.

Παρών στην ημερίδα αθλητισμού
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ   4ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ»

Ο ΠΑΣΠ ενδιαφέρεται όπως οι μελλοντικοί παί-
κτες διδαχθούν από μικροί τι έννοια του τίμιου
παιχνιδιού. Δεν επαναπαυόμαστε ποτέ γιατί
θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο
αύριο. Στόχος μας είναι τα παιδιά να αναπτύ-
ξουν την ιδέα του «ευ αγωνίζεσθαι» και να γί-
νει καθημερινό βίωμα τους. Ο ΠΑΣΠ, έβαλε τη
σφραγίδα του σε ακόμη ένα σημαντικό γεγο-
νός. Σε συνεργασία με την Αστυνομία των Βά-
σεων Ακρωτηρίου, διοργάνωσαν το Σάββατο

16/11 στο αθλητικό κέντρο της Αναγέννησης
Γερμασόγειας, το 4ο ποδοσφαιρικό τουρνουά
«Αθλούμαι Ενάντια στη Βία».
Στη διοργάνωση συμμετείχε μεγάλος αριθμός
ομάδων από ακαδημίες, που είχαν την ευκαι-
ρία να διεκδικήσουν διακρίσεις, αλλά και να
μάθουν κάποια βασικά στοιχεία για τις αρχές
του τίμιου παιχνιδιού. Είναι χαρακτηριστικά τα
όσα μας ανέφερε ο υπεύθυνος της Κοινοτικής
Αστυνόμευσης των Βάσεων, Λούκας Πανα-

γιώτου: «Το 4ο τουρνούα “Αθλούμαι Ενάντια
στη Βία” δεν αποτελεί απλώς μια ευκαιρία για
να παίξουν ποδόσφαιρο τα παιδιά. Είναι και
μια ευκαιρία να μάθουν κάποια πράγματα για
το τίμιο παιχνίδι. Για εμάς αυτές οι εκδηλώσεις
είναι πολύ σημαντικές. Μέσω αυτών προσπα-
θούμε να καταπολεμήσουμε όσο είναι νωρίς
την εγκληματικότητα στους νέους, μέσω δια-
φόρων δραστηριοτήτων, όπως είναι οι διαλέ-
ξεις». 

Το 4ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ» ΕΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ   ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Φτιάχνουμε αθλητική  παιδεία!Φτιάχνουμε αθλητική  παιδεία!Φτιάχνουμε αθλητική  παιδεία!Φτιάχνουμε αθλητική  παιδεία!Φτιάχνουμε αθλητική  παιδεία!

Μαθήματα ζωής 
από τον Λοΐζο Χρυσοστόμου

Σε συνεργασία με την Αστυνομία των Βάσεων
Ακρωτηρίου, παραδίδονταν μικρές, σύντο-
μες διαλέξεις, με στόχο να σταλθούν τα σωστά
μηνύματα στα παιδιά. Στη φωτογραφία, ο
στενός φίλος και συνεργάτης του ΠΑ.Σ.Π.
Λοΐζος Χρυσοστόμου δίνει μαθήματα ζωής
στα παιδιά που συμμετείχαν στο 4ο τουρνουά
"Αθλούμαι Ενάντια στη Βία". Προηγήθηκε
προβολή εκπαιδευτικού οπτικού υλικού.
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Μηνύματα πριν το ντέρμπι!
Παραμονές του αγώνα Απόλλωνας – ΑΕΛ, ο ΠΑ.Σ.Π. έστειλε με εικόνες το
δικό του μήνυμα για το μεγάλο ντέρμπι της Λεμεσού! Στην εκδήλωση
«Αθλούμαι Ενάντια στη Βία», συμμετείχαν ομάδες ακαδημιών απ΄ όλη την
Κύπρο και η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα
που παρευρέθηκαν να βραβεύσουν παιδιά που ανήκουν στην ποδοσφαι-
ρική ακαδημία της ΑΕΛ. Οι παίκτες των ομάδων πρέπει να δίνουν τα σωστά
μηνύματα στους μικρούς. Ως ΠΑΣΠ φροντίζουμε γι΄ αυτό!
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Επιτυχημένο το ΠΑ.Σ.Π
Youth League
Επιτυχημένο από κάθε άποψη ήταν το πρώτο δοκιμαστικό
τουρνουά του Συνδέσμου «ΠΑ.Σ.Π Youth League» που ολο-
κληρώθηκε στις 2 Ιουνίου. Αυτό καταμαρτυρούν τα χαμό-
γελα των εκκολαπτόμενων ποδοσφαιριστών που συμμε-
τείχαν σ΄ αυτό, αλλά και τα λόγια των προπονητών τους, οι
οποίοι έκαναν λόγο για μια διοργάνωση που έδωσε την ευ-
καιρία στους μικρούς παίκτες να αναπτυχθούν ποδοσφαι-
ρικά και να πάρουν τα σωστά μηνύματα για το ευ αγωνίζε-
σθε. Οι τελικοί έγιναν στο Αθλητικό Κέντρο Premier στη

Γερμασόγεια με τη συμμε-
τοχή 16 ακαδημιών, 34
ομάδων και 400 παιδιών!
Στο τουρνουά, που πραγ-
ματοποιήθηκε σε δοκι-
μαστική βάση για πρώτη
φορά φέτος, συμμετεί-
χαν ποδοσφαιρικές σχο-
λές της Λεμεσού. Το τουρνουά
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το πρώτο site ακα-
δημιών της Κύπρου cyprusacademies.com.

Δώρο αφίσα 
στον Μιχάλη Μιχαήλ

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο πρόεδρος
του ΠΑ.Σ.Π. Σπύρος Νεοφυτίδης εξέφρασε
ευχαριστίες στον χορηγό και στενό συνερ-
γάτη του Συνδέσμου, Μιχάλη Μιχαήλ, εκ-
πρόσωπο των καταστημάτων καταστήμα-
τα Holland&Barrett ειδών υγιεινής διατρο-

φής, φυσικών θεραπει-
ών και συμπληρωμάτων
διατροφής. Ο κ. Νεοφυ-
τίδης παρέδωσε στον κ.
Μιχαήλ αφίσα που δη-
μιουργήθηκε και έχει
ως θέμα τις βραβεύσεις
που έγιναν πέρσι στο
πλαίσιο του διαγωνι-

σμού Top Goal Holland&Barrett. Ως γνω-
στό, η συγκεκριμένη εταιρεία είναι ο χο-
ρηγός του θεσμού για την ανάδειξη του κα-
λύτερου τέρματος κάθε αγωνιστικής. Το γε-
γονός αυτό έλαβε χώρα στο C House
Lounge Cafe, όπου τα στελέχη του ΠΑ.Σ.Π.
δείπνησαν με όλους τους στενούς τους συ-
νεργάτες. Ανάμεσάτους και ο Χρίστος Κι-
ουζέλης της εταιρείας ZILOS LTD, επίσημος
αντιπρόσωπος της KONAMI στην Κύπρο
(Pro Evolution Soccer 2014), αλλά και βα-
σικοί συντελεστές της ειδησεογραφικής
ιστοσελίδας protathlima.com (Ανδρέας
Παυλίδης, Πάνος Λάρκου, Μαρία Ζαχα-
ρούδη).
Σημειώνεται πως φέτος  ο ΠΑ.Σ.Π. συνερ-
γάζεται αποκλειστικά με την ιστοσελίδα
protathlima.com για την ανάδειξη του κα-
λύτερου γκολ της αγωνιστικής.

Η Μακαρείου απέκτησε και πάλι ζωή χάρη και
στο ΠΑΣΠ! Μετά από πρόσκληση του Δήμου
Λευκωσίας, ο Σύνδεσμος συμμετείχε ενεργά
στην προσπάθεια αναζωογόνησης της Μα-
καρείου και στάθηκε δίπλα σε συνανθρώπους
μας, ενισχύοντας το φιλανθρωπικό ίδρυμα
Αροδαφνούσα. Παρευρέθηκαν αρκετοί επαγ-
γελματίες ποδοσφαιριστές που έδωσαν χρώμα στην όλη εκδήλωση. Η Ομό-
νοια έκανε δυναμικά την εμφάνισή της, με επικεφαλής τον Ράουφμαν (με-
ταξύ άλλων και οι ποδοσφαιριστές Μαργκάσα, Τέιλορ, Σκαραμοτσίνο και Αλί-

πιο). Επιπλέον έλαμψαν δια της παρουσίας τους οι Χιώτης (ΑΠΟΕΛ), Σα-
μάρας (Ερμής) και Μιντίκκης (Νέα Σαλαμίνα). Ο κόσμος είχε την ευκαιρία
να συναναστραφεί με τους ποδοσφαιριστές-μέλη μας και να πάρει αυτό-
γραφα. Όσοι έκαναν εισφορά έπαιρναν κι από έναν λαχνό για κλήρωση
που πραγματοποιήθηκε με διάφορα δώρα, κάποια από τα οποία πρόσφε-
ρε ο σύνδεσμος (τσαντάκια, βιβλία ποδοσφαίρου, συλλεκτικές μπάλες με
αυτόγραφα παικτών της ΑΕΚ, του Απόλλωνα καθώς και άλλων ομάδων).

Παρών στο τουρνουά του ΠΟΠΛ
Στόχος του ΠΑ.Σ.Π. είναι να επιτελεί και κοινωνικό έργο, προσφέροντας έμπρακτα στους
ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ο Σύνδεσμός μας, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να λεί-
ψει από το 5ο τουρνουά του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Παλαι-
μάχων Λεμεσού (14/10). Όχι μόνο γιατί οι παλαίμαχοι πο-
δοσφαιριστές μας είναι ενεργά και ισότιμα μέλη για μας, αλ-
λά κι επειδή η διοργάνωση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
Όσο για την αγωνιστική παρουσία του ΠΑ.Σ.Π. στο τουρ-
νουά, για την ιστορία να σημειώσουμε ότι η ομάδα μας, στην
οποία συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου
Άντρος Παναγιώτου, έφτασε μέχρι τον τελικό. Ηττήθηκε
όμως στα πέναλτι από την ομάδα ATLAS PANTOU. Το τουρ-
νουά 5Χ5 διεξήχθη στα γήπεδα του Άντρου Νταβέλα στη
Γερμασόγεια. 

Αναζωογονήθηκε η Μακαρείου χάρη και σ’ εμάς!
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Η κίνηση του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου να
διοργανώσει αιμοδοσία στο οίκημά του δεν  μπο-
ρούσε να αφήσει ασυγκίνητο το συνδικαλιστικό
σώμα των ποδοσφαιριστών. Ο ΠΑ.Σ.Π. συμμε-
τείχε ενεργά στην εκδήλωση (23/09), όπου πα-
ρευρέθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συν-
δέσμου, Σπύρος Νεοφυτίδης, ο οποίος… ανέ-
λαβε ρόλο αιμοδότη. Ο ΠΑ.Σ.Π. δεν συμμετείχε
μόνο γιατί επικροτεί και στηρίζει έμπρακτα ενέρ-
γειες με τις οποίες βοηθείται ο συνάνθρωπος
μας, αλλά και γιατί ως γνωστόν άνοιξε μια νέα
σελίδα συνεργασίας με το Σ.Δ.Κ. Στις 17 Σε-
πτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε μια ιστορική συ-
νάντηση στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Π. στην οποία
συμμετείχαν τα επίσημα σώματα των Διαιτητών
και των Προπονητών. Οι εμπλεκόμενες πλευρές
κατέληξαν σε συμφωνίες με στόχο την εξυγίαν-
ση του ποδοσφαίρου αλλά και την άνοδο του

επιπέδου του. Ο ΠΑ.Σ.Π., λοιπόν, θεωρεί την ηγε-
σία και τα στελέχη του Συνδέσμου Διαιτητών Κύ-
πρου, στενούς συνεργάτες και συναγωνιστές.
Δεν θα μπορούσε να λείψει από μια τέτοια εκ-
δήλωση που είχε μάλιστα έναν τόσο ευγενή σκο-
πό. Στην Παγκύπρια Αιμοδοσία (18:00-22:00) που
έλαβε χώρα στο οίκημα του Σ.Δ.Κ., τελέστηκε
και ο ετήσιος αγιασμός του Συνδέσμου από τον
Μητροπολίτη Κερύνειας κ.κ. Χρυσόστομο. Ο πα-
νιερώτατος έστειλε τα δικά του μηνύματα προς
τους διαιτητές, αναγνωρίζοντας το δύσκολό τους
έργο. Έκανε μάλιστα και αυτοκριτική λέγοντας
στη σύντομη ομιλία του πως κι αυτός σαν νεα-
ρός φίλαθλος παρασυρμένος από τον κόσμο τα
έβαλε με διαιτητή! Ακολούθησε εκδήλωση κα-
τά την οποία τιμήθηκαν μέλη του Σ.Δ.Κ. που αφυ-
πηρέτησαν και τα οποία πρόσφεραν και συνε-
χίζουν να προσφέρουν στον Σύνδεσμο. 

Με μπροστάρη τον πρόεδρο μας!Με μπροστάρη τον πρόεδρο μας!Με μπροστάρη τον πρόεδρο μας!Με μπροστάρη τον πρόεδρο μας!
Ο Σύνδεσμος μας δεν θα μπορούσε 
να απουσιάσει από την 
εκδήλωση αιμοδοσίας 
που διοργάνωσε 
ο Σ.Δ.Κ.

Τιμήσαμε τον Νεκτάριο!
Η Α.Μ.Ε. Παρεκκλησιάς τίμησε τον
γκολκίπερ Νεκτάριο Αρτέμη, ο οποί-
ος αποχώρησε από την ενεργό δρά-
ση. Ο Κύπριος τερματοφύλακας εί-
ναι γνωστός κυρίως από τη θητεία
του στον Διγενή Μόρφου την περα-
σμένη 10ετία, όταν οι «Διγγενναίοι»
είχαν συγκλονίσει την Κύπρο με τα
δυσανάλογα για το μέγεθός τους πο-
δοσφαιρικά τους κατορθώματα. Ο
Αρτέμη, όμως, είναι γνωστός στους
ποδοσφαιρικούς κύκλους και για κά-
τι άλλο. Τον χαρακτήρα του. Ήταν
σωστός αθλητής και σωστός άνθρω-
πος. Γι΄ αυτό, λοιπόν, και η… αφυ-
πηρέτησή του δεν μας άφησε αδιά-
φορους. Έτσι, λοιπόν, στις 07/09 ο
Σύνδεσμος τίμησε τον ποδοσφαιρι-
στή με αναμνηστική πλακέτα που του
επέδωσε ο Γενικός Γραμματέας μας,
Άντρος Παναγιώτου.

Προσφέραμε χαμόγελο στον μικρό Αργύρη!
Μια από τις μεγάλες ποδοσφαιρικές επιθυμίες του 8χρονου
Αργύρη Σιαρρή ικανοποιήθηκε! Ο μικρός που αναδείχθηκε
MVP στην κατηγορία του στο PASP Youth Legaue, πρόσφα-
τα ανακαίνισε το υπνοδωμάτιό του και όπως είπε στους γο-
νείς του θα ήθελε πολύ να κρεμάσει στον τοίχο και μια φα-
νέλα του αγαπημένου του ποδοσφαιριστή, Χρίστου Μαρα-
γκού! Όταν ο ΠΑ.Σ.Π. ενημερώθηκε σχετικά, δεν έμεινε ασυ-
γκίνητος και θέλησε να επιβραβεύσει  τον μικρό για τη διά-
κρισή του στο τουρνουά ποδοσφαίρου. Την Τετάρτη 21/08,
λοιπόν, ο β΄ αντιπρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. Χρίστος Μαραγκός
συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Συνδέσμου, Σπύρο
Νεοφυτίδη,  έκαναν έκπληξη στον μικρό Αργύρη. Τον επι-
σκέφτηκαν στον χώρο εργασίας του πατέρα του, όπου ο
διεθνής μέσος του έδωσε και τη φανέλα του! Η απερίγρα-
πτη χαρά του 8χρονου ποδοσφαιριστή και το πλατύ χα-
μόγελο στο πρόσωπό του πρόσφεραν μεγάλη ηθική ικα-
νοποίηση στον ΠΑ.Σ.Π. 

Με μπροστάρη τον πρόεδρο μας!
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Ο ΠΑΣΠ με τις διάφορες εκδηλώσεις του δείχνει
πως τα παιδιά έχουν περίοπτη θέση στην καρδιά
του. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, να μην παρέχει
κάθε δυνατή βοήθεια στην Παγκύπρια Ομο-
σπονδία Ακαδημιών Ποδοσφαίρου (ΠΟΑΠ) και
το πρωτάθλημα που διοργανώνει. Το εναρκτή-
ριο λάκτισμα δόθηκε στις 2 Νοεμβρίου με το
Φόρουμ Super Cup, ενώ στις 9 Νοεμβρίου ξεκί-
νησε το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ακαδημιών
«Φούρνοι Ζορπάς», με τη συμμετοχή 42 ακα-
δημιών, 216 ομάδων και 3.250 ποδοσφαιριστών,
6-16 χρόνων. Ο ΠΑΣΠ αποτελεί επίσημο συνερ-
γάτη της ΠΟΑΠ και θα στηρίζει όλες τις εκδη-
λώσεις της, μέσω ειδικών σεμιναρίων, ειδικού
επιμορφωτικού προγράμματος και άλλων δρα-
στηριοτήτων. Σε συνέντευξη Τύπου, ο Σπύρος
Νεοφυτίδης, είπε για τη συνεργασία του Συνδέ-
σμου με την ΠΟΑΠ: «Είναι με μεγάλη χαρά που
εγκαινιάζουμε τη μεγάλη συνεργασία με την
ΠΟΑΠ. Ο στόχος του Συνδέσμου είναι να στη-
ρίξει τις ακαδημίες μέσω του Τζούνιορ Κλαμπ
του ΠΑΣΠ. Θα προσφέρουμε στήριξη σε δια-
τροφή, ψυχολογία και ενημέρωση για τη μετέ-
πειτα καριέρα τους. Προχωρούμε στη δημιουρ-
γία ενός μεγάλου σχεδίου για τη μελλοντική επι-
μόρφωση των παιδιών. Η πραγματικότητα είναι
πως δεν θα μπορέσουν όλοι να γίνουν μεγάλοι
ποδοσφαιριστές. Δημιουργήσαμε ένα πρό-
γραμμα που θα στηρίζει τα μεγάλα ταλέντα που
θα αναδεικνύονται και θα δίνει κατευθύνσεις σε

άλλους ποδοσφαιριστές για να συνεχίσουν την
καριέρα τους, σπουδάζοντας ταυτόχρονα και
λαμβάνοντας ευκαιρίες για υποτροφία στο εξω-
τερικό μέσω του επιμορφωτικού προγράμμα-

τος του ΠΑΣΠ. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην
ΠΟΑΠ. Είμαστε σίγουροι ότι σε λίγα χρόνια θα
αναδείξουμε πολύ μεγάλους Κύπριους ποδο-
σφαιριστές». 

Ο ΠΑΣΠ ΑΡΩΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΑΠ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ

Δίπλα στα παιδιά σε κάθε στιγμή!

Διαφώτιση στους γονείς
Η σωστή και υγιεινή διατροφή είναι το «άλφα και το
ωμέγα» στη ζωή μας. Ιδιαίτερα για έναν ποδοσφαιρι-
στή. Ο ΠΑΣΠ λοιπόν δεν παραβλέπει αυτή την παρά-
μετρο και προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να ενημερώ-
νει σχετικά τους ποδοσφαιριστές μέλη του.
Είναι απόλυτα ενδεικτική η εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Λεμεσό αρχές Σεπτεμβρίου, όπου η
διατροφολόγος της εταιρείας Holland&Barrett, Γεωρ-
γία Δημητρίου, διαφώτισε τους γονείς των παικτών
της ακαδημίας Barcelona Soccer Academy Cyprus (Πα-
ναγιώτης Βαρελλάς), για τον σωστό τρόπο με τον οποίο
πρέπει να τρέφονται τα παιδιά τους.

Ενδιαφέρον και εποικοδομητικό
ήταν το σεμινάριο που διοργά-
νωσε ο ΑΠΟΕΛ σε συνεργασία με
τον Σύνδεσμο Καταπολέμησης
Ναρκωτικών Λάρνακας στις
27/09 και έλαβε χώρα στη δημο-
σιογραφική εστία.
Θέμα του ήταν ασφαλώς η αντι-
μετώπιση των αρνητικών φαινο-
μένων της χρήσης αναβολικών
και εξαρτησιογόνων ουσιών. Ο
Σύνδεσμός χαιρετίζει τέτοιες εκ-
δηλώσεις και δεν είναι τυχαίο
που συμμετείχε σ΄ αυτό το σεμι-
νάριο.
Ο ΠΑΣΠ είναι ταγμένος στην εκ-
στρατεία κατά των αναβολικών
ουσιών και κάθε χρόνο πραγμα-
τοποιεί σεμινάρια με στόχο την
ενημέρωση των παικτών και όχι
μόνο. Η καμπάνια του Συνδέσμου
αποσκοπεί πρωτίστως στην προ-
στασία της υγείας των μελών του
και διεξάγεται υπό το σλόγκαν
«Μην γίνεις θύμα από άγνοια».

Ο ΠΑ.Σ.Π. στο σεμινάριο του ΑΠΟΕΛ
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An English insight  in Cypriot football

4 / The president’s message
President of PASP, Spyros Neo-
fytides, in his message ahead of the
18th edition of the Unions official
magazine, talks about the historic
election of the Cypriot Footballers
Union as one of Europe’s three
members at the FIFPro council. “Our
obligations have increased now
and our targets are higher”, says Mr.
Neofytides.

6-9 / Top Goal Holland &
Barrett
The Top Goal Holland & Barrett
award is going strong for a fifth
straight season. Fans can vote the
best goal of the week at PASP’s
Facebook page or at the official
media sponsor
www.protathlima.com. At the end
of the season, the best goal of the
year will be selected. For now we
already have ten winners from the
first ten weeks of the league. Nea
Salamina has featured four weekly
winners, with Tenema N'Diaye the
only player with two separate
awards.

10-11 / PASP voted into FIFPro
Spyros Neofytides became the

youngest member of the European
council of FIFPro. The Pancyprian
Footballers Union’s president won a
spot during the election in July and
had to successfully go through an-
other vote in October during a
election rerun. The 37 year old

Cypriot gained 56 votes in October,
ahead of his opponents 36 votes
and kept his spot on the council.
According to Mr. Neofytides, the
presence in the council will
strengthen the footballers in
Cyprus.

Edition 18 of the PASP
official magazine is out
with many interesting
stories about the game
from around the island.
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12-13 / Meeting the players
On August 1st PASP’s council start-
ed staging meetings with the play-
ers all over Cyprus by coming face
to face with them at their training
grounds. PASP met up with the

footballers of the first and second
division and listened to their prob-
lems and also informed them about
different offers the Union presents
for them like scholarships and free
Greek language classes. Also the
players were informed about the

consequences of doping and match
fixing.

14 / Unified Contract
PASP managed to gain a promise
by the Cyprus Football Association
(CFA) that they will put forward the
Unified Contract deal that UEFA
promotes. According to the Unified
Contract, all professional players
will be entitled to minimum terms
on the deals they sign with the
clubs, a fact that strengthens the
players. Also a party by UEFA will
travel to Cyprus until the end of
2013 to help implement the Unified
Contract.

15 / Dispute Resolution
Committee problem
FIFPro, who have the backing by FI-
FA, sent a letter of condemnation
to the CFA with the subject of the
out of date regulations of the Fed-
erations Dispute Resolution Com-
mittee. CFA on their behalf have
promised to improve the matter.

16 / Match fixing
Match fixing is a huge problem in
football and Spyros Neofytides
spoke about the subject after at-
tending FIFPro’s World Congress
where journalist and author Declan
Hill was a key speaker. According to
Declan Hill, match fixing can be hit
strong if the teams just plainly start
paying their players.
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18 / No doctors on call
A serious health issue in November
proved once again that the foot-
ballers in Cyprus, especially those
that play in lower divisions, face
many challenges and risks. Vasilis
Vasou of Achironas Liopetri was hit
during a game in November and
lost consciousness due to a cranial
injury. The lack of a doctor at the
stadium forced his father to rush
his son to the hospital, where the
doctors were able to treat the foot-
baller. Luckily, Vasou was up and
walking two days later. The fact
that there was no doctor at the sta-
dium, forced PASP to seek a meet-
ing with the CFA where the medical
coverage during gamers was dis-
cussed.

19 / Strike at Paralimni
On October 8th the footballers of
Enosis Neon Paralimni went on
strike, to protest about the lack of
payment by the board. According
to the players, they haven’t re-
ceived a single pay check since the
start of the season in July.

20 / No severe punishment
PASP has declared their disagree-
ment on the withdrawal by the CFA
of article 10 of the disciplinary rules
that punishes the use of Molotov,
crackers and flares. The Union
states that all unacceptable behav-
iour needs to be severely punished.
Also PASP announces that in no
case team boards are allowed to
punish their players for bad ap-
pearances. Such a punishment is
against FIFA statutes and has no le-
gal binding.

21/ Fair Play by Moulazimis
Dimitris Moulazimis of Omonoia

who plays at Enosi on loan showed
a moment of Fair Play during the
match against Apollon. The young
defender stopped a promising at-
tack by his team when an oppo-
nent was down. The coach of Apol-
lon, Christakis Christoforou, con-
gratulated the young Cypriot.
Also, on November PASP met with
the Ministry of Defence and had a
positive discussion with Minister
Mr. Photis Photiou.

22-23 / PASP together with
CYADA
PASP supports CYADA and their

struggle against doping. That is the
message that came from the meet-
ing of the Footballers Union with
Dr. Michalis Petrou, the president of
CYADA.
Also, in another case, after proce-
dures followed by PASP in favour of
footballer Edmar, Alki is now
obliged to pay the player 16.000
Euros.

26 / Voting for the top eleven
The 2013 top eleven of FIFA and
FIFPro are selected by the foot-
ballers from around the world and
players from the Cypriot clubs are
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also voting. The winners will be de-
clared during the Ballon d’Or Gala
in Zurich on January 13th.

27 / Alliance with refs and
coaches
The respective Unions of the Foot-
ballers, the Referees and the
Coaches have formed an alliance
with the goal to put forward differ-
ent subjects that need improve-
ment in Cypriot football. For that
matter the three party had a meet-
ing with the CFA on the 22nd of
November.

28-29 / Good diet
Stavri Kaourani, who is a clinical
nutritionist and collaborator of Hol-
land & Barrett, talks about the cor-
rect way of eating from the foot-
ballers. According to Mrs. Kaourani,
a player can increase their energy
deposits with a stable diet.

30 / The rise of the young
Cypriots
The Cyprus National U19 and U21
teams have recorded some impres-
sive results lately. The U19 team
qualified for the UEFA Elite Round
after ousting Croatia while the U21

celebrated victories against the
Netherlands and Serbia despite be-
ing down to eight players.

31-32-33 / Beach soccer
photos
The annual beach soccer tourna-
ment is without doubt the jewel in
PASP’s yearly events. Enjoy many
photos from 2013’s event.

34 / Ministry of Education
The Minister of Education, Mr. Kyri-
akos Kenevezos, supports PASP’s ef-
fort to promote the sport and Fair
Play in Cyprus’ educational system.
President Spyros Neophytides and
legal advisor Loizos Hadjidemetri-
ou met with the Minister in August.

36-37 / Tournament against
violence
The fourth annual “I practice sports
against violence” tournament took
place in Yermasogeia in November
under the auspices of the Police
Force of the British Base in Akrotiri.
“Through events like this our goal
is to fight criminal behaviour by
youngsters” said Loukas Panayiotou
of the British Base Police.

40 / Blood donating
PASP took part at the blood dona-
tion event staged by the Referees
Union in September.

41 / PASP sides up with
“Zorbas bakeries
championship”
PASP is one of the supporters of the
Pancyprian Federation of Football
Academies who stage the “Zorbas
bakeries Championship”. PASP is of-
fering a Junior Club for the all the
young players.
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ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ 2013/14
στην ιστοσελίδα μας 

http://www.pasp.org.cy
Συμμετέχουν εταιρείες - καταστήματα

Αθλητικών ειδών, Ρούχων, Γυμναστήρια, 

Οπτικοί Οίκοι, Φυσιοθεραπευτές, Ξενοδοχεία, 

Εστιατόρια, Κοσμηματοπωλεία, Ανθοπωλεία, 

Βιβλιοπωλεία, Catering, Ενοικίασης Αυτοκινήτων,

Φροντιστήρια 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 επι-
θυμητά αποτελέσματα. Αρκεί να αναλογιστείτε τη θέση του
ποδοσφαιριστή στην Κύπρο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το
λιγότερο που περιμένουμε απ’ αυτά, λοιπόν, είναι να κά-
νουν το καθήκον τους. Και για να μην το κουράζουμε πο-
λύ το θέμα, περιμέναμε συνέπεια στο θέμα
των ετήσιων συνδρομών! Δεν
σας το κρύβουμε ότι δυσαρε-
στηθήκαμε με τη μέχρι στιγμή
ανταπόκρισή σας... Τα ποσά
που απαιτούνται ως συνδρομή
(5 ευρώ μηνιαίως για α΄ κατηγο-
ρίας και 2 ευρώ τις μικρότερες
κατηγορίες), είναι τα χαμηλότερα
στην Ευρώπη και δεν υπάρχει κα-
νένας ποδοσφαιριστής που να μην
είναι σε θέση να δώσει αυτά τα χρή-
ματα.
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!
Aνανεώστε τώρα
τη συνδρομή σας




