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τα συμβόλαια που θα κατατίθε-
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Σε μια βραδιά που κάλυψε τηλεοπτικά
και φιλοξένησε η Cytavision ο ΠΑ.Σ.Π.
αντάμειψε τους πραγματικούς πρωτα-
γωνιστές του αθλήματος. H επιτυχία της
εκδήλωσης και κυρίως τα θετικά σχόλια
των ποδοσφαιριστών, μας υποχρεώνει
να την καταστήσουμε θεσμό!
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

l TOP GOAL HOLLAND & BARRET 
Οι βραβεύσεις Top Goals Holland&Barret 
θα γίνουν θεσμός

ΣΕΛ. 6-9
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΕΝ ΝΤΕΡΜΠΙ... 
Ποια αρχή μας απ’ όλες αυτές να θυσιάσουμε;

ΣΕΛ. 10-11
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
Ο μεγάλος στόχος είναι γεγονός!

ΣΕΛ. 12-13
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΙΣΜΑΕΛ ΝΤΑΝΤΖΑΤΖΙ 
Ζητείτο ανθρωπιά για τον Νταντζάτζι...

ΣΕΛ. 14
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Νεοφυτίδης: «Δεν έχει πρωτάθλημα 
χωρίς ασφαλιστική κάλυψη»

ΣΕΛ. 15
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΑΒΟΛΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Στόχος βομβιστών ο Λεόντιος Τράττος 
και το κυπριακό ποδόσφαιρο...

ΣΕΛ. 16
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΤΗΣ ΡΕΑΛ ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ
Μαθήματα συνδικαλισμού από τη Σανταντέρ!

ΣΕΛ. 18 
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΕ 
ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ 
Τον τιμώρησαν για κάτι που δεν έκανε!

ΣΕΛ. 19 
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΠ
Ο φετινός Γολγοθάς της ΑΕΠ...

ΣΕΛ. 20-21 
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ
Υποτροφίες σε νεαρούς

ΣΕΛ. 22-23 
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΕΛ. 26 
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
Έχουμε και υποχρεώσεις!

ΣΕΛ. 27 
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΑΙΣΧΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Γονιοί να σου πετύχουν!

ΣΕΛ. 28 
l ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΕΛ. 29 
l ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - LOVE FOOTBALL 3V3 
Το καταχάρηκαν...

ΣΕΛ. 30 
l ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH SOCCER
Μαγευτικό διήμερο!

ΣΕΛ.31-33 
l ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ -  THE CARLSBERG
FOOTBALL EXPERIENCE
Ραντεβού με την ιστορία...

ΣΕΛ. 34
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ
Μοναδική προσφορά για το ΠΑ.Σ.Π. Beach Soccer!

ΣΕΛ. 35
l ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
Αυτοί είναι οι ήρωες!

ΣΕΛ. 36-37 
l ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - CYPRUS ACADEMY
CHAMPIONSHIP
Όπου υπάρχει άμιλλα υπάρχει και νίκη!

ΣΕΛ.38 
l ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΦΙΕΣΤΑ ΠΟΑΠ 
Νικητές όλοι τους!

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

ΣΕΛ. 44-47 
l ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ 
Σεμινάριο Γιώργου Πασχαλίδη -tri-antropo-types!

ΣΕΛ. 46

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

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

Ακόμη μια ποδοσφαιρική χρονιά έφτασε στο τέλος της, δυστυχώς με τον χειρότερο τρόπο. Η δια-
κοπή του τελικού του πρωταθλήματος στην Λεμεσό ανέδειξε την γύμνια και την κατάντια του κυ-
πριακού ποδοσφαίρου. Από την απαράδεχτη ενέργεια ενός ανεγκέφαλου οπαδού, τινάχθηκαν στον
αέρα οι κόποι και οι μόχθοι των ποδοσφαιριστών για μια ολόκληρη χρονιά, ίσως και για ολόκληρη
την ποδοσφαιρική τους καριέρα.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο τραυματισμός του Κακά ξεχείλισε το ποτήρι. Δεν γίνεται να κινδυνεύει
η σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών, η ζωή μας κατά την διάρκεια ενός αγώνα. Την ανι-
κανότητα κάποιων, την αντιαθλητική συμπεριφορά αθλητικών
παραγόντων, τους κακούς χειρισμούς και την απαράδεκτη συ-
μπεριφορά αυτών που θέλουν να λέγονται φίλαθλοι, είναι φαι-
νόμενο που δεν θα ανεχθούμε άλλο.
Κανένας ποδοσφαιριστής δεν θα πατήσει το γρασίδι στην νέα
ποδοσφαιρική περίοδο εάν δεν διασφαλιστεί η ασφάλεια των με-
λών μας και εάν δεν είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές ασφαλισμένοι
σε περίπτωση τραυματισμού τους.
Όλοι εμείς, ανεξαρτήτως ομάδας και χρώματος, έχουμε υποχρέ-
ωση απέναντι στα παιδιά μας και τις οικογένειες μας, να διασφα-
λίσουμε ότι θα γυρίσουμε στο σπίτι μετά από έναν αγώνα.
Είναι στα χέρια μας να αλλάξουμε την άθλια αυτή κατάσταση και
αυτό θα κάνουμε. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ εάν δεν
διασφαλιστεί η ασφάλεια μας και εάν δεν εφαρμοστεί η απαραί-
τητη νομοθεσία για την συμπεριφορά στους αγωνιστικούς χώ-
ρους.
Η βία, ο ρατσισμός και οι στημένοι αγώνες έχουν καταντήσει μια
μάστιγα για το κυπριακό ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα να διώ-
χνουν τον κόσμο από τα γήπεδα. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει. Όλοι πρέπει να στη-
ρίξουμε τις προσπάθειες του ΠΑ.Σ.Π. σε όλους τους τομείς. Πρέπει επιτέλους να κλείσουμε τις πόρ-
τες σε όλους αυτούς π ου μόνο στόχο έχουν να εκμεταλλεύονται τους ποδοσφαιριστές και το πο-
δόσφαιρο μόνο για το δικό τους συμφέρον, αδιαφορώντας για τη ζημιά που μπορεί να προκαλούν
στο άθλημα. Στηρίξτε τις εκστρατείες κατά της βίας κατά των στημένων αγώνων, προστατέψτε το
επάγγελμα σας.
Ο ΠΑΣΠ πιστός στις εξαγγελίες του προχώρησε στην εφαρμογή και υλοποίηση του σχεδίου για
τους ελάχιστους όρους στα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών. Από τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο
θα τεθούν οι νέοι κανονισμοί σε ισχύ και από τον Ιανούαριο τα νέα συμβόλαια με τους ελάχιστους
όρους. Επίσης αρχίζει να λειτουργεί το πρόγραμμα υποτροφιών και επιμόρφωσης των μελών με την
συνεργασία αρκετών πανεπιστημίων και σχολών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
Επιπλέον, αναβαθμίσαμε φέτος το θεσμό του best goal και σε συνεργασία με την cytavision σε μια
φαντασμαγορική βραδιά βραβεύσαμε τα καλύτερα 10 γκολ της χρονιάς. Το καθιερωμένο τουρ-
νουά beach soccer θα γίνει και φέτος ακόμη πιο εντυπωσιακό και αναβαθμισμένο.

Αγαπητοί συνάδελφοι, οι μέρες που περνούμε είναι πολύ κρίσιμες για το μέλλον του ποδοσφαί-
ρου μας. Οι σωστές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και για να γίνει αυτό πρέπει όλοι μαζί να το απαι-
τήσουμε, αν όχι για εμάς, τουλάχιστον για τα παιδιά μας.

«Έχουμε υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας 
και στις συζύγους μας να πάμε σώοι στο σπίτι...»





Η διαδικασία 
για την ανάδειξη 
των 10 Top Goals
Holland&Barrett
Λήφθηκαν υπόψιν οι ψήφοι περίπου
3000 φιλάθλων, οι οποίοι είχαν την ευ-
καιρία να δουν τα 32 υποψήφια γκολ
(26 καλύτερα κάθε αγωνιστικής + 6 κα-
λύτερα που επιλέγηκαν από την επι-
τροπή) και να επιλέξουν το καλύτερο
μέσω της ιστοσελίδας protathlima.com
και του λογαριασμού του ΠΑ.Σ.Π. στο
facebook.
Οι προτιμήσεις του κόσμου συμψηφί-
στηκαν με τις ψήφους των στελεχών
της ειδικής επιτροπής που απαρτιζό-
ταν από τον πρώτο σκόρερ στην ιστο-
ρία της Εθνικής Κύπρου Μιχάλη Κων-
σταντίνου, τον παλαίμαχο στράικερ Πα-
νίκο Ξιούρουππα της Cytavision, τους
Σπύρο Νεοφυτίδη, Γιάννο Δημοσθένους
και Φάνη Μακρίδη από τον ΠΑ.Σ.Π., τον
παρουσιαστή της βραδιάς Πανίκο Θε-
οδοσίου, τον Μιχάλη Μιχαήλ της
Holland&Barrett, καθώς και τον Πάνο
Λάρκου από το protathlima.com.
Κάθε μέλος της επιτροπής είχε δικαίω-
μα να ψηφίσει 10 γκολ από τα 32. Το
πρώτο γκολ έπαιρνε 100 β., το δεύτε-
ρο 90, το τρίτο 80 και ούτω καθεξής.
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TOP GOALS  

Αναμφίβολα ήταν ίσως η καλύτερη εκδήλωση
που έκανε ποτέ ο ΠΑ.Σ.Π. Δεν το λέμε αυτό
γιατί πέτυχε οργανωτικά. Το λέμε γιατί σ΄ αυ-
τή τη βραδιά επιβραβεύτηκαν οι πραγματικοί
πρωταγωνιστές του αθλήματος, οι ποδοσφαι-
ριστές, δηλαδή τα μέλη μας. Και μάλιστα οι
τελευταίοι το χάρηκαν δεόντως. Γι΄ αυτό το
λόγο τα Top Goals Holland & Barrett θα γί-
νουν θεσμός! Αυτό αποτελεί δέσμευση. 

Οι βραβεύσεις 
Top Goals Holland& Barrett

θα γίνουν θεσμός

Οι βραβεύσεις ΠΑΣΠ Top Goals Holland&Barrett που
κάλυψε τηλεοπτικά και φιλοξένησε η Cytavision (05/05)
είχαν κάτι ξεχωριστό. Κάτι που τουλάχιστον στην Κύ-
προ δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.
Ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ήταν σε πρώτο πλά-
νο, του δόθηκε ο λόγος και γενικά τιμήθηκε ως πραγ-
ματικός πρωταγωνιστής που είναι, ιδιότητα την οποία
πολλές φορές ξεχνούμε. Αυτή τη φορά απουσίαζαν οι
μακρόσυρτες ομιλίες από παράγοντες κι ανθρώπους
που δεν έχουν άμεση σχέση με την στρογγυλή θεά.
Γι΄ αυτό και δεν γίνονταν στερεότυπες τοποθετήσεις.
Οι ατάκες ήταν απρόβλεπτες. Επρόκειτο για μια εκδή-
λωση ανεπιτήδευτη σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις των τι-
μώμενων προσώπων.
Κλειδί για την επιτυχία της βραδιάς των βραβεύσεων
ήταν και η παρουσία των συντρόφων των ποδοσφαι-
ριστών. Των γυναικών που ξέρουν καλύτερα από τον κά-
θε ένα τι σημαίνει να ζεις στο πλευρό ενός παίκτη. Αυ-
τές οι οποίες μπορούν να καταλάβουν καλύτερα από
τον καθένα τι περνάει. Εμμέσως τιμήθηκαν κι αυτές.
Απόδειξη γι΄ αυτή τη θέση που διατυπώσαμε είναι και
η αντίδραση του μέσου της Ανόρθωσης, Μόσε Οχα-
γιόν...
Με απλά λόγια, ο στόχος του συνδικαλιστικού σώμα-
τος των ποδοσφαιριστών, του ΠΑ.Σ.Π., επιτεύχθηκε
πλήρως.
Ας θυμηθούμε κάποιες στιγμές που σημάδεψαν την εκ-

δήλωση και επιβεβαιώνουν όλα τα πιο πάνω που κα-
ταγράψαμε:
l Ο Μόσε Οχαγιόν, μόλις ανακοινώθηκε ότι το τέρ-
μα του αναδείχθηκε το καλύτερο της σεζόν, φίλησε τη
γυναίκα του. Κι όταν ανέβηκε στο πόντιουμ για να κά-
νει τη βράβευση, αφού πρώτα μας καλησπέρισε στα
ελληνικά, αφιέρωσε τη διάκρισή του στη σύζυγό του
και της είπε «Σ΄ ΑΓΑΠΩ». Ήταν το ευχαριστώ που τόσα
χρόνια είναι στο πλευρό του και τον στηρίζει...
l Ο Γκαστόν Σανγκόι όταν βραβεύτηκε από τον πρό-
εδρο και τον Γραμματέα του Συνδέσμου Διαιτητών Κύ-
πρου, Λεόντιο Τράττο και Μάριο Παναγή, αντίστοιχα,
έκανε αφιέρωση στην οικογένειά του, με την οποία
όπως είπε θα συναντηθεί σύντομα, ενώ πρόσθεσε πως
είναι τιμή γι΄ αυτόν που τον βραβεύουν οι δυο κορυ-
φαίοι Κύπριοι διαιτητές.
l Ο Λεόντιος Τράττος πριν ανακοινώσει την βρά-
βευση του Σανγκόι υπερτόνισε ότι οι πραγματικοί πρω-
ταγωνιστές του αθλήματος είναι οι ποδοσφαιριστές και
απολογήθηκε για τα όποια λάθη των διαιτητών, προ-
καλώντας θετικά σχόλια.
l Ο Βαλεντίνος Σιέλης (Ανόρθωση) τιμήθηκε από τον
ΠΑΣΠ και τη Cytavision, αλλά και από την ΑΕΛ, για την
κίνησή του να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στον Κα-
λουντζέροβιτς (ΑΕΛ), όταν ο τελευταίος έχασε τις αι-
σθήσεις του και κατάπιε τη γλώσσα του. Όσο για την
αντίδρασή του; Έδωσε ρεσιτάλ ταπεινότητας, στέλνο-
ντας το μήνυμα πως έκανε το αυτονόητο...

l Ο Σκέμπρι απάντησε με χιούμορ στον παρουσια-
στή Πανίκο Θεοδοσίου, όταν ο τελευταίος του υπέβα-
λε ερώτημα για το ποδοσφαιρικό του μέλλον. Για την
ακρίβεια, απάντησε με ερώτηση αστειευόμενος: «Να
σου δώσω το τηλέφωνο του ατζέντη μου;». Και πρό-
σθεσε ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα πάρει τις τελικές του
αποφάσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πα-
ραμείνει στην Ομόνοια.
l Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου ήταν ουσιαστικός στις
τοποθετήσεις του, κάνοντας κριτική σε όσους προκα-
λούν μεμονωμένα επεισόδια σε αγώνες ποδοσφαιρι-
κών ακαδημιών. Και τα λόγια του είχαν βαρύτητα για-
τί τα είπε το πιο κατάλληλο άτομο. Ένας άνθρωπος με
χρυσές σελίδες στην ποδοσφαιρική του ιστορία...
l Ο Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. Σπύρος Νεοφυτίδης εξέ-
φρασε ικανοποίηση για τα όσα πέτυχε ο σύνδεσμος
(αναφέρθηκε στην ιστορική συμφωνία για το συμβό-
λαιο με ελάχιστους όρους), αλλά και προβληματισμό
για το μέλλον των μικρών ποδοσφαιριστών. Μαζί του
είχε τον μικρό Παναγιώτη, το μεγαλύτερο ίσως ταλέ-
ντο στην ηλικία του, που ετοιμάζει βαλίτσες για την
Αγγλία και τη Μάντσεστερ Σίτι... Έστειλε το μήνυμα ότι
πρέπει να παλέψουμε για το μέλλον των ποδοσφαιρι-
στών στην Κύπρο.
Αυτές ήταν μόνο μερικές από τις ιδιαίτερες στιγμές της
απόλυτα επιτυχημένης εκδήλωσης, η οποία θα κατα-
στεί θεσμός. Το αποτέλεσμα της βραδιάς επιβάλλει την
καθιέρωση των βραβεύσεων...

TA 10 TOP GOALS HOLLAND&BARRETT

1. Οχαγιόν - Ανόρθωση (72΄ Ανόρθωση - Απόλλων, 15η αγ.)

2. Λεόν - Νέα Σαλαμίνα (75΄ Απόλλωνας - Νέα Σαλαμίνα 12η αγ.)

3. Ταραλίδης - Ερμής (11΄  Ερμής - Άρης 24η αγ.)

4. Νίλσον - Δόξα (56΄ ΑΠΟΕΛ - Δόξα 23η αγ.)

5. Μερκής - Απόλλωνας (90΄+ Απόλλων - Άρης 26η αγ.)

6. Σανγκόι - Απόλλωνας (90΄ ΑΕΚ - Απόλλων 11η αγ.)

7. Σκέμπρι - Ομόνοια (25΄ Ομόνοια - Α.Ε. Κουκλιών 22η αγ.)

8. Αλωνεύτης - ΑΠΟΕΛ (52΄ ΑΠΟΕΛ - Δόξα 23η αγ.)

9. Φοφανά - Ανόρθωση (32΄ Δόξα - Ανόρθωση 17η αγ.)

10. Παύλου - ΑΕΚ (12΄ ΑΕΚ - Ανόρθωση 23η αγ.)
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TOP GOAL  Τα Top Goals
από τη Cytavision
Χάρη στη Cytavision τα
Top Goals Holland&Barrett
έφτασαν στο ευρύ κοινό, καθώς κάλυψε τηλε-
οπτικά και φιλοξένησε τις βραβεύσεις.
Μάλιστα η Cytavision έκανε μια μοναδική προ-
σφορά στους φίλους του ποδοσφαίρου που συμ-
μετείχαν στη διαδικασία ανάδειξης του καλύτε-
ρου τέρματος της σεζόν, μέσω της ψηφοφορίας
του ΠΑ.Σ.Π.!
Όσοι φίλαθλοι ψήφισαν ένα από τα 32 καλύτε-
ρα τέρματα της αγωνιστικής χρονιάς 2013-14
στο λογαριασμό του Συνδέσμου στο facebook,
αυτόματα έθεσαν υποψηφιότητα για να διεκδι-
κήσουν δυο εισιτήρια για τον τελικό του Γιου-
ρόπα Λιγκ στις 14 Μαΐου στο Τορίνο.

Νικητής ο Αβραάμ
Ο φίλος μας στο facebook Αβράμης Αβραάμ πα-
ρακολούθησε τον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ στο
Τορίνο (Σεβίλλη - Μπενφί-
κα)! Ο Αβραάμ, που δηλώ-
νει υποστηρικτής της Νέας
Σαλαμίνας, κέρδισε δυο ει-
σιτήρια εισόδου για το γή-
πεδο του τελικού, προσφο-
ρά της Cytavision, μετά από
κλήρωση που έγινε μεταξύ
των φίλων του ΠΑ.Σ.Π. που ψήφισαν για την ανά-
δειξη του καλύτερου τέρματος της σεζόν.

Και γυαλιά ηλίου CARRERA
Όσοι ψήφισαν τα καλύτερα γκολ μέσω του λο-
γαριασμού του ΠΑ.Σ.Π. διεκ-
δίκησαν και πέντε ζευγάρια
γυαλιά ηλίου CARRERA, χά-
ρη στην προσφορά της εται-
ρείας που στέκεται στο
πλευρό του Συνδέσμου.

Το ζεύγος Οχαγιόν...
Μόλις ανακοινώθηκε ότι ο Μόσε Οχαγιόν ήταν
ο μεγάλος νικητής των ΠΑΣΠ Top Goals
Holland&Barrett, ο ισ-
ραηλινός μέσος στρά-
φηκε στη γυναίκα του.
Η πρώτη του αντί-
δραση ήταν να φιλή-
σει τη σύζυγό του. Στη
συνέχεια και αφού
πρώτα βραβεύτηκε
εξέφρασε ιδιαίτερες
ευχαριστίες προς την Μίχαλ Οχαγιόν και της εί-
πε στα ελληνικά «Σ΄ αγαπώ».
Ο Μόσε και η Μίχαλ, που είναι μαζί σχεδόν 13
χρόνια και έχουν δυο παιδιά, μίλησαν στην κά-
μερα του γραφείου Τύπου του ΠΑ.Σ.Π. γι' αυτή
την ιδιαίτερη στιγμή τους.
Όπως παραδέχθηκε ο Μόσε, ήθελε να εκφρά-
σει την εκτίμησή του και την αγάπη του προς τη
σύζυγό του, αλλά και να της πει ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ. «Με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, ζει
με τους δικούς μου ρυθμούς» είπε μεταξύ άλ-
λων ο άσος της Ανόρθωσης αναγνωρίζοντας τις
θυσίες που κάνει γι΄ αυτόν η γυναίκα της ζωής
του.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   TO ΔΙΑΚΟΠΕΝ NTEΡΜΠΙ...

Με τον Παγκύπριο Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών ασχολή-
θηκε ο πρόεδρος της ΚΟΠ, Κώστας Κουτσοκούμνης, μιλώντας
στη διαδικτυακή εκπομπή Sports Express του Sigmalive.
«Ο ΠΑΣΠ για παράδειγμα επιρρίπτει ευθύνες σε όλους εκτός
από αυτόν. Εγώ λέω ότι όλοι έχουμε ευθύνη...» είπε μεταξύ άλ-
λων ο αγαπητός πρόεδρος της Ομοσπονδίας, λίγα 24ωρα
μετά τη διακοπή του αγώνα ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ. Ο Σύνδεσμος
ασφαλώς αντέδρασε άμεσα με δημόσια τοποθέτησή του
(20/05):
«Ο κ. Κουτσοκούμνης ίσως έχει παρερμηνεύσει κάποιες το-
ποθετήσεις μας. Ο ΠΑ.Σ.Π. ουδέποτε απεκδύθηκε ευθυνών
για τα όσα κακά συμβαίνουν.
Και η πιο τρανή απόδειξη είναι τα έργα μας. Τα οποία έργα
μας, καταγράφονται από αδιάψευστο υλικό. Οπτικοακου-
στικά ντοκουμέντα και φωτογραφίες αποτυπώνουν με τον κα-
λύτερο τρόπο τη δράση του Συνδέσμου με στόχο να κατα-
πολεμηθούν τα αρνητικά φαινόμενα στο άθλημα. Κι αυτές
οι πράξεις μας καταδεικνύουν -το λιγότερο- άτομα που κά-
νουν αυτοκριτική και παλεύουν για να βελτιωθούν. Ας γί-
νουμε όμως πιο συγκεκριμένοι:
1) Εδώ και πέντε χρόνια αρχίσαμε εκστρατεία κατά της βίας.
Μαζί με μέλη μας, εν ενεργεία ποδοσφαιριστές, επισκεπτό-
μαστε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης στέλνοντας τα σωστά μηνύματα στους μαθητές,
πασχίζοντας ΜΟΝΟΙ μας για καλλιέργεια σωστής αθλητικής
παιδείας. Προβάλλουμε μάλιστα και οπτικό υλικό με εκ-
στρατείες κατά του ρατσισμού, των αναβολικών ουσιών, της
βίας στα γήπεδα... Επιπλέον, επιτυγχάνουμε το εξής: Φέρ-
νουμε σε επαφή παιδιά με πρωταγωνιστές του αθλήματος, κά-
τι που οι Βρετανοί εμπειρογνώμονες μας συμβούλευαν να
κάνουμε από τις αρχές της περασμένης δεκαετίας, ώστε να
στείλουμε τα κατάλληλα μηνύματα στους μελλοντικούς οπα-
δούς.
2) Η εκστρατεία μας, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στις επι-
σκέψεις στα σχολεία. Σε όλα τα ποδοσφαιρικά τουρνουά
που διοργανώνει ή συμμετέχει ο ΠΑ.Σ.Π., δίνει μικρές διαλέ-
ξεις στους μικρούς συμμετέχοντες ποδοσφαιριστές, προ-
βάλλοντας οπτικοακουστικό υλικό.
3) Σημειώστε ότι στα τουρνουά μας δεν βραβεύουμε τους
νικητές, αλλά τιμούμε το ευ αγωνίζεσθε. Οι τσακωμοί και οι
διακοπές παιχνιδιών με προπονητές να παίζουν ξύλο και γο-
νείς να βρίζουν διαιτητές, δεν έχουν θέση στα τουρνουά του
Συνδέσμου μας...
4) Να θυμίσουμε επίσης, ότι φέρνουμε συνέχεια σε επαφή
τους ποδοσφαιριστές-μέλη μας μεταξύ τους, μέσω διάφο-
ρων εκδηλώσεων. Αυτό συντείνει στην ανάπτυξη καλών σχέ-
σεων μεταξύ τους και αυτό το βλέπουμε στο γήπεδο. Πολύ
σπάνια ποδοσφαιριστές έρχονται στα χέρια.
5) Μόλις ο Κολάνης (Ένωση) κτύπησε αντιαθλητικά τον Ορλά-
ντο Σα (πρώην παίκτης της ΑΕΛ), ο ΠΑ.Σ.Π. ενήργησε αμέ-
σως. Μιλήσαμε με το μέλος μας, το οποίο αφού πρώτα έδω-
σε τις απαραίτητες εξηγήσεις, απολογήθηκε δημοσίως στον
Πορτογάλο επιθετικό, στέλνοντας τα σωστά μηνύματα. Δεν
στρουθοκαμηλίσαμε, δεν κρύψαμε το πρόβλημα κάτω από
το χαλί, δεν κιοτέψαμε. Κοιτάξαμε το πρόβλημα κατάματα
και το αντιμετωπίσαμε.
6) Μαζί με το Σύνδεσμο Διαιτητών και τον Σύνδεσμο Προ-
πονητών καταστρώσαμε πλάνο με στόχο την αντιμετώπιση
φαινομένων βίας στα γήπεδα. Συναντηθήκαμε και με τον
Υπουργό Δικαιοσύνης προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα.
Συναντηθήκαμε και με την ΚΟΠ. Εσείς κ. Κουτσοκούμνη
απουσιάζατε...

7) Στις ημερίδες που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας
και καλεί όλες τις Ομοσπονδίες να συμμετέχουν, δείχνοντας
τα βασικά στοιχεία του αθλήματος στους μαθητές, ο ΠΑ.Σ.Π.
συμμετέχει ενεργά εκπροσωπώντας το ποδόσφαιρο, κάτι
που έπρεπε να κάνει η ΚΟΠ.
8) Πρωτοστατήσαμε για την εκστρατεία κατά των προσυ-
νεννοημένων αγώνων ("Don't fix it").
9) Φροντίζουμε για την ακαδημαϊκή μόρφωση των ποδο-
σφαιριστών-μελών μας με τρία διαφορετικά προγράμματα.
10) Πριν από το ντέρμπι προβάλαμε τη φωτογραφία του
Μαντούκα (ΑΠΟΕΛ) και του Μπεμπέ (ΑΕΛ). Οι δυο παίκτες
ήταν αγκαλιά και γελούσαν, εικόνα που προβάλαμε δεόντως.
11) Ο ΠΑ.Σ.Π. στις αρχές της περασμένης εβδομάδας πήρε
πρωτοβουλία να διοργανώσει εκδήλωση με τη συμμετοχή
ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ και του ΑΠΟΕΛ, με στόχο να σταλ-
θούν τα απαραίτητα μηνύματα πριν από το ντέρμπι. Δυ-
στυχώς η προσπάθειά μας «σκόνταψε» στην άρνηση συλ-
λόγου.
Για όλα όσα καταγράψαμε στις πιο πάνω αράδες, υπάρχουν
ντοκουμέντα. Φωτογραφίες και video στον επίσημο λογα-
ριασμό μας στο facebook και στο youtube, μέσα στα οποία
καταγράφεται η πλούσια δράση μας κατά της βίας.
Αν, λοιπόν, κάποτε φαίνεται ότι δεν κάνουμε αυτοκριτική ή
μιλάμε με λίγη δόση έπαρσης, συγχωρέστε μας. Δεν είναι
γιατί δεν κάνουμε αυτοκριτική. Ίσως είναι επειδή μας πνίγει
το δίκιο μας. Διότι παλεύουμε πολλές φορές μόνοι για ένα
καλύτερο αύριο στο ποδόσφαιρό μας, με πενιχρά μέσα». 

Ο ΠΑ.Σ.Π. δεν απεκδύεται ευθυνών 
αγαπητέ κ. Κώστα Κουτσοκούμνη...

Ο Μάριος Νικολάου σε επίσκεψη
του ΠΑ.Σ.Π. σε σχολείο πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης.

Στο τουρνουά CYPRUS ACADEMY
CHAMPIONSHIP ο ΠΑ.Σ.Π. πρό-
βαλε οπτικοακουστικό υλικό κα-
τά των αρνητικών φαινομένων
στο ποδόσφαιρο και στον αθλη-
τισμό.

Ο ΠΑ.Σ.Π. στο πρωτάθλημα
της ΠΟΑΠ, το οποίο υπο-
στηρίζει, ανέλαβε δράση
στο πλαίσιο της εκστρατεί-
ας κατά του ρατσιμού.

Ο στενός συνεργάτης
του ΠΑ.Σ.Π. Λοΐζος Χρυ-
σοστόμου στέλνει στα
μικρά παιδάκια τα σω-
στά μηνύματα για τον
αθλητισμό στο πλαίσιο
ποδοσφαιρικού τουρ-
νουά του Συνδέσμου.

Στο τουρνουά «Αθλούμαι ενά-
ντια στη Βία», οι παίκτες της
πρώτης ομάδας του Απόλλω-
να, βράβευσαν παιδική ομάδα
της ΑΕΛ, λίγο πριν από το ντέρ-
μπι της Λεμεσού...

ΤΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΠΕΝ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΕΛ ΚΑΙ ΑΠΟΕΛ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΑΣ ΚΙ ΕΜΑΣ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ...

Ποιά αρχή μας απ΄ όλες
αυτές να θυσιάσουμε;
Ποιά αρχή μας απ΄ όλες
αυτές να θυσιάσουμε;
Ποιά αρχή μας απ΄ όλες
αυτές να θυσιάσουμε;
Ποιά αρχή μας απ΄ όλες
αυτές να θυσιάσουμε;
Ποιά αρχή μας απ΄ όλες
αυτές να θυσιάσουμε;
Ποιά αρχή μας απ΄ όλες
αυτές να θυσιάσουμε;
Ποιά αρχή μας απ΄ όλες
αυτές να θυσιάσουμε;
Ποιά αρχή μας απ΄ όλες
αυτές να θυσιάσουμε;
Η 17η Μαΐου θα μείνει στην ιστορία του κυπριακού
ποδοσφαίρου ως μια από τις μαύρες μέρες του
αθλήματος στο νησί μας. Το τελευταίο παιχνίδι των
πλέι οφς της α΄ κατηγορίας (2013-14), μέσα από το
οποίο επρόκειτο να αναδειχθεί η πρωταθλήτρια
ομάδα, διακόπηκε μετά από ενέργειες ανεγκέφα-
λων, χωρίς να φταίνε οι πραγματικοί πρωταγωνι-
στές του αθλήματος. Όταν κληθήκαμε να τοποθε-
τηθούμε, το κάναμε ξεκάθαρα, αλλά εκεί φάνηκε
σε τι αδιέξοδα μας οδηγούν οι «κομπάρσοι» που
ενεργούν σε βάρος της στρογγυλής θεάς και της
κοινωνίας...
Στις 23/05/2014 ο Σύνδεσμός μας τοποθετήθηκε
για την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής να επα-
ναληφθεί το παιχνίδι χωρίς θεατές και σε ουδέτε-
ρη έδρα μετά τη διακοπή του στο 52ο λεπτό. Ιδού
η τοποθέτησή μας...
Πρώτον, ο Σύνδεσμος είναι υπέρ της θέσης ότι όλα
τα παιχνίδια πρέπει να κρίνονται στο γήπεδο. Με
βάση αυτή την αρχή η απόφαση της Δικαστικής
Επιτροπής δεν μας προκαλεί αρνητικά συναισθή-
ματα. Ήταν όμως τόσο δύσκολη η υπόθεση που αμ-
φισβητείται νομικά η ορθότητά της. Αν οι Πειθαρ-
χικοί Κανονισμοί υπερισχύουν της Προκήρυξης και
βάσει αυτών πρέπει να εκδικάζεται μια υπόθεση
διακοπέντος παιχνιδιού, γιατί τότε στην Προκήρυ-
ξη να υπάρχουν κανονισμοί που αφορούν διακο-
πείσα αναμέτρηση;

Δεύτερον, δεν νοείται παίκτης οποιασδήποτε ομά-
δας να μην είναι ασφαλής κατά τη διάρκεια ενός
παιχνιδιού και να τραυματίζεται σοβαρά ή επιπό-
λαια, ή/και να απειλείται άμεσα η σωματική του ακε-
ραιότητα (στην προκειμένη περίπτωση ο Κακά). Οι
αγώνες του ΠΑ.Σ.Π. κατά την τελευταία 5ετία, του-
λάχιστον, αποσκοπούσαν στην αναβάθμιση του
επαγγελματία ποδοσφαιριστή στην Κύπρο και στην
προστασία του από κάθε λογής κινδύνους.
Τρίτον, ως Σύνδεσμος θέλουμε να υπάρχουν ίσες
ευκαιρίες για όλους τους ποδοσφαιριστές-μέλη μας.
Στην προκειμένη περίπτωση ο ΑΠΟΕΛ θα προε-
τοιμαστεί για το παιχνίδι-τίτλου (εφόσον αυτό επα-
ναληφθεί) χωρίς πέντε ποδοσφαιριστές του, ενώ η
ΑΕΛ χωρίς τον αρχηγό της. Συμμετέχουν στην απο-
στολή της Εθνικής Κύπρου, που χθες (22/05) ανα-
χώρησε για την Ιαπωνία.
Τέταρτον, ως συνδικαλιστικό σώμα των ποδο-
σφαιριστών, μας ενδιαφέρουν οι εργασιακές συν-
θήκες των μελών μας. Βάσει της απόφασης της Δι-
καστικής Επιτροπής οι ποδοσφαιριστές μας θα κλη-
θούν να αγωνίζονται μέχρι τον Ιούνιο και σύντομα
θα αρχίσουν προετοιμασία ενόψει των υποχρεώ-
σεών τους στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διοργα-
νώσεων. Έξι απ΄ αυτούς, μάλιστα, συμμετέχουν και
στην αποστολή για το διεθνές φιλικό με την Ιαπω-
νία. Η ψυχοσωματική καταπόνηση γι΄ αυτούς, λοι-
πόν, θα είναι μεγάλη και είμαστε κάθετα εναντίον

του φαινομένου «υπερφόρτωσης» των ποδοσφαι-
ριστών-μελών μας. Έχουμε αρθρογραφήσει πολ-
λές φορές περί των κινδύνων που ελλοχεύουν για
την υγεία των ποδοσφαιριστών που δεν κάνουν
σχετικά μεγάλες παύσεις...
Συνοψίζουμε όλα τα σημεία που αναφέραμε: Από τη
μια θέλουμε τα παιχνίδια να τελειώνουν στο γήπε-
δο βάσει των αρχών που μας διέπουν από την ίδρυ-
σή μας, ενώ την ίδια στιγμή είμαστε ταγμένοι να
υπηρετούμε τα συμφέροντα των ποδοσφαιριστών
μας.
Και ρωτούμε: Ποιά αρχή μας απ΄ όλες αυτές να θυ-
σιάσουμε; Γιατί αν πούμε ότι πρέπει να υπερισχύ-
σουν τα τρία τελευταία σημεία και να κριθεί στα
χαρτιά το αποτέλεσμα του αγώνα, τότε θα καταρ-
ριφθεί η αρχή μας που λέει ότι όλα τα παιχνίδια τε-
λειώνουν στο γήπεδο. Θα ήταν πολύ αντιποδο-
σφαιρικό από μέρους μας.
Αν ταχθούμε υπέρ μόνο της επανάληψης του αγώ-
να, θα αδικούσαμε κατάφορα τα μέλη μας.
Όποια θέση κι αν πάρουμε θα είναι λανθασμένη ή
σωστή, ανάλογα με την οπτική γωνία από την οποία
βλέπει κανείς το θέμα.
Εμείς θα λέγαμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι με το πο-
δόσφαιρο πρέπει να δουλέψουμε για να μην φτά-
σουμε πάλι σε τέτοια αδιέξοδα. Να μην έρθουμε σε
τόσο δύσκολη θέση και να μην ξέρουμε ποιό είναι
το σωστό και ποιό είναι το λάθος...

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑ.Σ.Π. μετά τη διακοπή του
ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ. Από την ίδια ημέρα τοποθετηθήκαμε με τον
ακόλουθο τρόπο:
«Με το παρόν ανακοινωθέν, ως Παγκύπριος Σύνδεσμος
Ποδοσφαιριστών, θέλουμε να εκφράσουμε τη συμπάθειά
μας και τη συμπαράστασή μας προς τον ποδοσφαιριστή
του ΑΠΟΕΛ, Κλαουντιάνο Μπεσέρα ντα Σίλβα Κακά, που

ήταν το θύμα εγκληματικής αμέλειας ατόμων και οργα-
νωμένων συνόλων.
Όπως πληροφορούμαστε, ο ποδοσφαιριστής μετά τη ρί-
ψη κροτίδας προς το μέρος του, τραυματίστηκε στο κε-
φάλι όπου του έγιναν τρεις ραφές και θα κρατηθεί στο γε-
νικό νοσοκομείο Λεμεσού για παρακολούθηση (αναμένε-
ται να πάρει εξιτήριο την Κυριακή 18/05). Η ανησυχία των
γιατρών έχει να κάνει κυρίως με ενδεχόμενη περαιτέρω
ζημιά από το οστικό κύμα.
Θέλουμε να συγχαρούμε τους ποδοσφαιριστές-μέλη μας
για τη στάση που επέδειξαν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά
και τη διαιτησία. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για
τους υπόλοιπους συντελεστές του διακοπέντος παιχνιδιού.
Εκφράζουμε την απογοήτευσή μας και την αγανάκτησή
μας για τη στάση των ομάδων, της Ομοσπονδίας και της
Αστυνομίας.
Οι ομάδες απέτυχαν να ελέγξουν τους οπαδούς τους, όπως

αποδείχθηκε περίτρανα. Η Ομοσπονδία δεν δείχνει με τη
στάση της ότι πραγματικά ενδιαφέρεται για την πάταξη
αρνητικών φαινομένων στον αθλητισμό. Καμία ουσιαστι-
κή κίνηση για την αντιμετώπιση της επιζήμιας για το άθλη-
μα προκατάληψης, καμία ριζοσπαστική απόφαση για την
απομάκρυνση αρνητικών φαινομένων από τους αγωνι-
στικούς χώρους. Τέλος, η Αστυνομία για πολλοστή φορά
αποτυγχάνει να παρεμποδίσει ανεγκέφαλους να εισάγουν
στις κερκίδες επικίνδυνα αντικείμενα.
Ο ΠΑ.Σ.Π. κατά την τελευταία 5ετία έχει θέσει σε εφαρμο-
γή προγράμματα κατά των αρνητικών φαινομένων στον
αθλητισμό, μέσω επισκέψεων σε σχολεία, αλλά και άλλων
ενεργειών. Δυστυχώς δεν βρήκε άλλους συμπαραστάτες
πλην των ποδοσφαιριστών σ΄ αυτή του την προσπάθεια.
Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, αλ-
λά και να αποφασίσουμε τη λήψη περαιτέρω δραστικών μέ-
τρων». 

Εκφράσαμε αμέσως τη συμπαράσταση μας προς τον Κακά, αλλά και την αγανάκτησή μας...
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Η πρεμιέρα (14/04/2014) του Ευρωπαϊκού Κο-
γκρέσου της Παγκόσμιας Ένωσης Συνδέσμων
Ποδοσφαιριστών, περιλάμβανε μια θετική ανα-
φορά για την Κύπρο και ειδικότερα τον Παγκύ-
πριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών.
Ο πρόεδρος της FIFPro Division Europe, Bobby
Barnes, ο οποίος συμμετείχε στην ιστορική συ-
νάντηση της 11ης Απριλίου στα γραφεία της
ΚΟΠ, είπε μεταξύ άλλων στην εισαγωγική του
ομιλία:

«Ήταν πολύ ενθαρρυντικό να βλέπω όλα αυτά τα
σημαντικά σώματα  να αναγνωρίζουν τα τρέχοντα
προβλήματα και να αναζητούν λύσεις γα να βελ-
τιώσουν την κατάσταση για τους ποδοσφαιριστές.
Η Ένωση μας στην Κύπρο, ο ΠΑ.Σ.Π., έχει επιτελέ-
σει εξαιρετικά καλή δουλειά για να ετοιμάσει την
σύμβαση για τους ελάχιστους όρους. Σε συνεργασία
με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και
τους συλλόγους, έχουν εγκαθιδρύσει ένα σύστημα
για να ελέγχουν μηνιαίως τις οφειλές των συλλόγων.
Αυτή είναι μια αξιοσημείωτη βελτίωση, μέχρι τώ-
ρα. Είναι ένα ισχυρό ξεκίνημα για περαιτέρω βελ-
τίωση του κοινωνικού διαλόγου και για να δουλέ-
ψουμε με όλα τα μέρη σε σχέση με τους ελάχιστους
όρους στα συμβόλαιο των ποδοσφαιριστών».

Εξάλλου, η ιστοσελίδα της FIFPro (http://
www.fifpro.org/) φιλοξένησε στην τριάδα των
κύριων θεμάτων της, δηλώσεις του Σπύρου Νε-
οφυτίδη για την 11η Απριλίου. Ο πρόεδρος του
Συνδέσμου, μίλησε για τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές στην Κύπρο, ενώ
ανέλυσε τη σημασία που έχει η συμφωνία για
τους ελάχιστους όρους στα συμβόλαια των πο-
δοσφαιριστών.

ΤΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 11η ΑΠΡΙΛΙΟΥ
02/12/2013: Ο Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρος
Νεοφυτίδης συμμετείχε σε συνάντηση στο πλαί-
σιο του κοινωνικού διαλόγου. Συγκεκριμένα, με-
τά και από τις συζητήσεις των εμπλεκόμενων
μερών, ξεκαθάρισε πλήρως ποιοί θα είναι οι ελά-
χιστοι όροι στο ενιαίο συμβόλαιο των ποδο-
σφαιριστών στην Κύπρο. Επιπλέον, ξεκαθαρί-
στηκε η κάθοδος στην Κύπρο ανθρώπων των
εξουσιοδοτημένων σωμάτων, προκειμένου να
υλοποιηθεί σχετική γραπτή συμφωνία με την
ΚΟΠ, ώστε το ενιαίο συμβόλαιο να ισχύει εντός
της ποδοσφαιρικής σεζόν 2014-15. Στη συνά-
ντηση της 2ας Δεκεμβρίου συμμετείχαν εκπρό-
σωποι της UEFA, της FIFPro, της ECA, της EPFL
και της EU.Η . Οι άνθρωποι των προαναφερθέ-
ντων σωμάτων τα είπαν στο πλαίσιο του κοι-
νωνικού διαλόγου, ενώ στην αντζέντα τους συ-
μπεριλαμβάνονταν θέματα όπως αυτό των ελά-
χιστων όρων στα συμβόλαια, του ταμείου προ-
νοιας, σταθερότητας και σεβασμού των συμ-
βολαίων και τέλος, μια έρευνα που αφορά τους
παίκτες που προέρχονται από τις ακαδημίες.

21/01/2014: Στη συνεδρία του Δ.Σ. του ευρω-
παϊκού τμήματος της FIFPro, ο Γενικός Γραμμα-
τέας της FIFPro Τιο φαν Σέγκελεν φανέρωσε την
πρόθεσή να αναλάβει προσωπικά το ζήτημα σε
σχέση με τους ελάχιστους όρους στα συμβό-
λαια των ποδοσφαιριστών (minimum
requirements) της Κύπρου. Στη συνάντηση,
ασφαλώς, συμμετείχε και ο Σπύρος Νεοφυτίδης
ως μέλος του Δ.Σ. της FIFPro division Europe.

Εύσημα στον ΠΑ.Σ.Π.
στο Ευρωπαϊκό Κογκρέσο

ΑΛΛΑΖΟΥΝ STATUS ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΕΞΙΣΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Ο μεγάλος στόχος είναι γεγονός!
11/04/2014... Γράψτε κάτω αυτή την ημερομη-
νία. Πρόκειται για την ημέρα που τα στελέχη του
ΠΑ.Σ.Π. είδαν ένα μεγάλο όνειρό τους να υλο-
ποιείται, τους κόπους τους να ανταμείβονται. Μι-
λάμε για την πλήρη αναβάθμιση του επαγγελ-
ματία ποδοσφαιριστή στην Κύπρο.
Το νυν συμβούλιό μας, από την αρχή της θητεί-
ας του, έθεσε ως στόχο να εκπροσωπείται στα
δικαστικά σώματα που επιλύουν διαφορές με-
ταξύ σωματείων και ποδοσφαιριστών εξίσου,
αλλά και να θεσπίσει ένα υποχρεωτικό συμβό-
λαιο που θα εξασφαλίζει στα μέλη του τα ελάχι-
στα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Και το πέτυχε!
Μετά από αδιάκοπους και επίμονους αγώνες,
μπήκε για τα καλά στον κοινωνικό διάλογο, έδω-
σε μάχες και τελικά έδρεψε τους καρπούς των
κόπων του στις 11 Απριλίου, οπότε σηματοδο-
τήθηκε η νέα εποχή για τον επαγγελματία πο-
δοσφαιριστή.
Η συνάντησή στα γραφεία της Ομοσπονδίας -
κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία- με τη συμ-
μετοχή διεθνών και αναγνωρισμένων σωμάτων
όπως είναι η FIFPro και η UEFA, απέφερε το επι-
θυμητό για τον ΠΑ.Σ.Π. και τα μέλη του αποτέ-
λεσμα.
Με βάση τα συμφωνηθέντα, στα δυο δικαστικά
σώματα που επιλύουν διαφορές μεταξύ συλλό-
γων και παικτών (Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών
και δευτεροβάθμιο δικαστικό σώμα), ο ΠΑ.Σ.Π. θα
εκπροσωπείται εξίσου, ενώ οι επικεφαλής των
δικαστικών σωμάτων θα είναι κοινής αποδοχής.
Επίσης, η θέσπιση ενός ενιαίου συμβολαίου με
τους ελάχιστους όρους που θα διασφαλίζει τα
εργασιακά δικαιώματα των ποδοσφαιριστών,
πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Όπως συμφω-
νήθηκε, μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχουν γίνει όλες
οι διευθετήσεις ούτως ώστε στη δεύτερη μετα-
γραφική περίοδο της νέας σεζόν (2014-15) όλα
τα συμβόλαια που θα κατατίθενται να περιλαμ-
βάνουν τους ελάχιστους όρους!
Η ηγεσία της ΚΟΠ στη συνάντηση ζήτησε διευ-
κολύνσεις εκ μέρους των σωματείων, όταν τα τε-
λευταία καλούνται από τα διεθνή δικαστικά σώ-
ματα να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε ποδο-
σφαιριστές. Από πλευράς FIFPro, υπήρξε θετική

στάση σ΄ αυτή την εισήγηση, φτάνει –όπως ξε-
καθαρίστηκε- να διασφαλίζονται τα δικαιώμα-
τα των επαγγελματιών παικτών. Αυτή ήταν και
η θέση που τήρησε εξ αρχής ο ΠΑ.Σ.Π.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της
FIFPro Division Europe, Bobby Barnes, ο επικε-
φαλής του νομικού τμήματος της Παγκόσμιας
Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συνδέσμων, Wil Van

Megen και ο εκπρόσωπος της UEFA ειδικός
σε τέτοια θέματα, Mattias Grafström
(Professional Football Affairs Manager).
Ο ΠΑ.Σ.Π. εκπροσωπήθηκε στο ιστορικό ρα-
ντεβού από τους Σπύρο Νεοφυτίδη (πρόε-
δρος) και τους Πάρι Σπανό και Λούη Χατζη-
δημητρίου (νομικοί σύμβουλοι). 

Τίποτα δεν αφέθηκε στην τύ-
χη στη συνάντηση της 11ης

Απριλίου. Λίγο πριν αρχίσει η
συνάντηση στα γραφεία της
ΚΟΠ, ο εκ των νομικών συμ-
βούλων του ΠΑ.Σ.Π. Λοΐζος

Χατζηδημητρίου ενημερώνει
τον επικεφαλής του νομικού
τμήματος της FIFPro Τιο Φαν
Σάγκελεν, για κάποιες σημα-

ντικές παραμέτρους του όλου
θέματος.
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Ζητείτο ανθρωπιά
για τον Νταντζάτζι...
Η ιστορία του Ισμαΐλ Νταντζάτζι για την απε-
λευθέρωση του οποίου ο ΠΑ.Σ.Π. κατέβαλε επί-
μονες προσπάθειες, αναδεικνύεται με τον κα-
λύτερο τρόπο μέσα από το θέμα του αρχισυ-
ντάκτη του Goal News («Φιλελεύθερος»), Ιά-
κωβου Κακουρή.
Την παραθέτουμε για να προβληματιστούμε
όλοι: «Ίσως να φταίμε κι εμείς που δεν κατα-
φέραμε να αναδείξουμε το θέμα στην ορθή του
διάσταση. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής Ισμαΐλ
Νταντζάτζι, από τη Σιέρα Λεόνε, ήρθε στην Κύ-
προ για να παίξει ποδόσφαιρο και βιώνει μία
απίστευτη εμπειρία.
Συμπλήρωσε «ένα χρόνο και τρεις μέρες»
(όπως μου έγραψε χθες στο sms) στα κρατη-
τήρια της Κοφίνου κι αν κατάλαβα καλά «ψή-
νεται» η απέλασή του. Ο Ισμαΐλ είναι δέκα χρό-
νια στην Κύπρο, αλλά τον τελευταίο χρόνο ζει
έναν πραγματικό εφιάλτη. Ούτε έκλεψε, ούτε
σκότωσε, αλλά βρίσκεται στη φυλακή. Το
«έγκλημά» του, ήταν η λήξη της άδειας παρα-
μονής του στην Κύπρο, για την οποία -όπως
συμβαίνει με όλους τους ποδοσφαιριστές στον
τόπο μας- την ευθύνη έκδοσης και ανανέωσής
της έχει ο σύλλογος. Αν τον έλεγαν Κολαούτι,
Ντε Βινσέντι, Πλατινί ή Αϊρόσα θα υπήρχε αν-
θρωπιά. Ήρθε (παρέα με τον Τζούλιους Γού-
μπεϊ) για λογαριασμό της Σαλαμίνας κι αγωνί-
στηκε στον Ολυμπιακό, το ΘΟΪ Λακατάμιας,
την Αναγέννηση Δερύνειας, τον Ορφέα Λευ-
κωσίας, τον Σπάρτακο Κιτίου, τον Κ&Ε Τρα-
χωνίου, τον Κέδρο Αγίας Μαρίνας και το Φρέ-
ναρος.
Ο Ισμαΐλ είναι άτυχος, επίσης, επειδή δεν τον λέ-
νε Κολαούτι, Ντε Βινσέντι, Πλατινί ή Αϊρόσα.
Είναι βέβαιο ότι αν κάποιος από τους προανα-
φερόμενους ποδοσφαιριστές αντιμετώπιζε το
ίδιο πρόβλημα, θα επιλυόταν σε κλάσματα δευ-
τερολέπτου. Με την παρέμβαση του αρμόδι-

ου υπουργού, ίσως και του Προεδρικού. Πριν
από επτά μήνες περίπου και με προτροπή του
παλιού συνδικαλιστή του ΠΑΣΠ, Ιάκωβου Ζα-
χαριάδη, το «Goal» δημοσιοποίησε το θέμα.
Ο Μιχάλης Γαβριηλίδης πήγε στην Κοφίνου και
κατέγραψε την κραυγή απόγνωσης του Ισμαΐλ.
Μία ιστορία που έγινε πρώτο θέμα σε πολλές
ελληνικές ιστοσελίδες! Στην Κύπρο, όμως, ελά-
χιστοι ευαισθητοποιήθηκαν. Ένας απ' αυτούς
ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΠ, Σπύρος Νεοφυτί-
δης. Και μπράβο του! Μπήκε- βγήκε για να γλι-
τώσει από το μαρτύριο τον ποδοσφαιριστή
από τη Σιέρα Λεόνε. Μπράβο και στην ΠΑΕΕΚ
που αποδέχθηκε να τον εγγράψει στη δύναμή
της στη μετεγγραφική περίοδο του Ιανουαρί-
ου.
Αρχικά ο ΠΑΣΠ ενημερώθηκε από το Τμήμα
Μετανάστευσης ότι ο φάκελος του ποδο-
σφαιριστή είχε χαθεί! Κι όταν βρέθηκε τρόπος
να παρακαμφθεί το εμπόδιο του χαμένου φα-
κέλου προέκυψε άλλο ένα, πιο ψηλό. Το δια-
βατήριο του ποδοσφαιριστή είχε λήξει! Πώς
να μην λήξει, αφού ήταν στη φυλακή, είναι άλ-
λη ιστορία, για την οποία οι γεμάτες ευαισθη-
σία αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, δεν έχουν απάντηση.
Εξ ου και αποφασίστηκε να απελαθεί! Στα sms
που στέλνει κατά καιρούς, με την ελπίδα ότι οι
Αρχές θα ευαισθητοποιηθούν, ο Ισμαΐλ γρά-
φει ότι στην πατρίδα του, τη Σιέρα Λεόνε,

«έχουν σκοτώσει τη μητέρα και τον αδελφό
μου» κι ότι αν επιστρέψει «θα είμαι το επόμενο
θύμα»! Αν έχω ενημερωθεί σωστά, λίγο-πολύ τα
ίδια λένε όλοι οι παράνομοι μετανάστες που
δεν θέλουν να απελαθούν. Από την άλλη, μι-
λάμε για μία χώρα που ταλαιπωρήθηκε αφά-
νταστα από εμφύλιο και -σήμερα- το μέσο
προσδόκιμο ζωής είναι τα 48 χρόνια, 1 στα 5
παιδιά πεθαίνει πριν φτάσει το 5ο έτος της ηλι-
κίας του, το 68% των κατοίκων δεν έχει πρό-
σβαση σε καθαρό και ασφαλές νερό και το 95%
δεν έχει πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής.
Είναι βέβαιο ότι ο Ισμαΐλ Νταντζάτζι είναι στη
φυλακή χωρίς να ευθύνεται ούτε για το ελάχι-
στο. Επιμένει ότι «οι Κύπριοι είναι καλοί άν-
θρωποι» και προσθέτει: «Σας παρακαλώ βοη-
θήστε με και είθε να σας ευλογεί και να σας συ-
νοδεύει ο μεγαλοδύναμος Θεός. Ελπίζω ο κ.
υπουργός να μάθει για το πρόβλημά μου»,
έγραψε μεταξύ άλλων στο χθεσινό του sms. Εν
ολίγοις, κατά το «ζητείται ελπίς» του Αντώνη
Σαμαράκη 'ζητείται ανθρωπιά'.»

«Ούτε έκλεψε, ούτε σκότωσε, αλλά
βρίσκεται στη φυλακή. Το «έγκλημά»
του, ήταν η λήξη της άδειας παραμο-
νής του στην Κύπρο, για την οποία -
όπως συμβαίνει με όλους τους ποδο-
σφαιριστές στον τόπο μας- την ευθύ-
νη έκδοσης και ανανέωσής της έχει ο
σύλλογος. Αν τον έλεγαν Κολαούτι,
Ντε Βινσέντι, Πλατινί ή Αϊρόσα θα
υπήρχε ανθρωπιά». 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  15Για 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   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  

Νεοφυτίδης: «Δεν έχει πρωτάθλημα
χωρίς ασφαλιστική κάλυψη»

Παραθέτουμε τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Πά-
νο Λάρκο:
«Μια άκρως απολαυστική και αποκαλυπτική συνέντευξη
παραχώρησε στο Protathlima.com ο πρόεδρος του ΠΑΣΠ,
Σπύρος Νεοφυτίδης.
Αναφέρεται σε όλα τα θέματα που αφορούν τον σύνδεσμο
των ποδοσφαιριστών και όχι μόνο και μας αποκαλύπτει
πολλές από τις επόμενες ενέργειες του ΠΑΣΠ, τους λό-
γους που απειλεί ότι δεν θα επιτρέψει σε ποδοσφαιριστές
του χρόνου να μπουν στα γήπεδα αν δεν έχουν ασφαλι-
στική κάλυψη και πολλά άλλα.
Επίσης, διαβάστε τι γίνεται με το «Red button». Που βρί-
σκονται οι ενέργειες, πόσο θα κοστίσει, τι άποψη έχει ΚΟΠ,
για τη διαιτησία και τους προβληματισμούς που επικρα-
τούν για το όλο θέμα.
Ο κ. Νεοφυτίδης μιλά για τις υπερβολικές τιμωρίες με επι-
πλέον αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο στους ποδο-
σφαιριστές και τονίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις η Δικα-
στική έχει τη δυνατότητα να μην επιβάλει κανένα πρό-
στιμο σε ποδοσφαιριστές, αλλά το έχει κάνει. επιχείρηση,
όπως αναφέρει.
Τι λέει για τη συνάντηση που κάλεσε η ΟΥΕΦΑ την ΚΟΠ και
τον ΠΑΣΠ προς το τέλος Φεβρουαρίου και γενικά για την
ασφαλιστική κάλυψη των ποδοσφαιριστών. Διαβάστε πιο
κάτω αναλυτικά όλη τη συνέντευξη του κ. Νεοφυτίδη.
l Πείτε μας δυο λόγια για τον τραυματισμό του Δη-
μήτρη Μουλαζίμη αρχικά και ποιες θα είναι οι ενέρ-
γειες του ΠΑΣΠ;
«Είμαστε σε πολύ στενή επαφή με τον ποδοσφαιριστή.
Από την πρώτη στιγμή που τραυματίστηκε επικοινώνη-
σα και με τον ποδοσφαιριστή και με τον πατέρα του. Είναι
σε καλή πορεία, αναμένει την Παρασκευή να μπει στο χει-
ρουργείο. Δυστυχώς, ακόμη μια φορά δικαιωθήκαμε αρ-
νητικά, στο ότι αποδείχθηκε ότι η ομάδα της ΕΝΠ δεν έχει
ασφαλισμένους τους ποδοσφαιριστές της. Πράγμα ανε-
πίτρεπτο για μας. Για ομάδα πρώτης κατηγορίας, διεθνείς
ποδοσφαιριστές, επαγγελματίες, ένα ποδοσφαιριστή που
αποτελεί περιουσιακό στοιχείο μιας ομάδας, όφειλαν και
οφείλουν να του είχαν την απαραίτητη ασφαλιστική κά-
λυψη. Είμαστε σίγουροι ότι η διοίκηση του Παραλιμνίου θα
καλύψει τα ιατρικά έξοδα, όπως οφείλει άλλωστε και ότι ο
ποδοσφαιριστής θα επιστρέψει πιο δυνατός πίσω στα κυ-
πριακά γήπεδα».
l Το θέμα με τις ασφάλειες των ποδοσφαιριστών πα-
ρουσιάζεται μόνο στην ΕΝΠ ή υπάρχει και σε άλλες
ομάδες;
«Το πρόβλημα είναι συνολικό. Γνωρίζουμε από πρώτο χέ-
ρι πολλές ομάδες που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη και
ομάδες πρώτης κατηγορίας. Να μην αναφερθώ στη Β΄ και
Γ΄ κατηγορία που είναι ένα χάος. Το θεωρώ απαράδεχτο.
Υπήρχαν τρόποι από την ομοσπονδία και δόθηκαν οι λύ-
σεις γι' αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν τους ενδιαφέρει η

ασφάλεια των ποδοσφαιριστών και αυτό που υπόσχομαι
σαν σύνδεσμος και προσωπικά, είναι ότι από τη νέα πο-
δοσφαιρική περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να μπει πο-
δοσφαιριστής σε αγωνιστικό χώρο και να μην είναι ασφα-
λιστικά καλυμμένος. Αυτό είναι τελεσίδικο».
l Είναι μια σημαντική εξέλιξη καθώς προστατεύεται
το άθλημα και οι ποδοσφαιριστές που παράγουν το
θέαμα στα γήπεδα.
«Θα έλεγα ότι περισσότερο είναι λυπηρή αυτή η εξέλιξη,
γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ομάδες πριν από ένα και
δυο χρόνια στα γκρουπ του Γιουρόπα Λιγκ, να έχουμε
ομάδες στους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ και να έχουμε ομά-
δες στην Α' κατηγορία που να μην έχουν ασφαλιστική κά-
λυψη των ποδοσφαιριστών τους. Αν λάβουμε υπόψη ότι
ο Δημήτρης είναι διεθνής ποδοσφαιριστής, άρα σημαίνει
ότι ήταν και διεθνείς ποδοσφαιριστές ανασφάλιστοι. Εί-
ναι τραγικό και πολύ λυπηρό. Ελπίζω να είναι ποδοσφαι-
ρικά η τελευταία χρονιά που συμβαίνει αυτό. Εμείς επα-
ναλαμβάνω, αν δεν καταφέρουμε με το ενιαίο συμβόλαιο
και τους μίνιμουμ όρους να τελειώσει αυτό το θέμα, την
επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο δεν πρόκειται να αφή-
σουμε κανένα ποδοσφαιριστή να μπει στα γήπεδα ανα-
σφάλιστος».
l Να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα. Σχετικά με το
«Red button» το οποίο έχει μπει ήδη στο φιλανδικό
ποδόσφαιρο και έχουν γίνει ήδη κάποιες καταγγελίες.
Στην Κύπρο πως προχωρεί το όλο θέμα; Που βρισκό-
μαστε;
«Στην Κύπρο για να προχωρήσει αυτό το θέμα θα θέλου-
με και την έγκριση από την FIFPro. Το πρόγραμμα είναι
πάρα πολύ ακριβό».
l Μπορούμε να πούμε πόσο κοστίζει;
«Το σύνολο του προγράμματος είναι γύρω στις 50-55 χι-
λιάδες ευρώ».
l Το κόστος το επωμίζεται ο ΠΑΣΠ ή η ΚΟΠ;
«Το μεγαλύτερο μέρος το επωμίζεται ο ΠΑΣΠ. Εμείς είμα-
στε πολύ κοντά στο να εξασφαλίζουμε το 90% του πο-
σού. Απ' εκεί και πέρα αν καταφέρουμε και έχουμε την
ευχέρεια και το εντάξουμε και μας παραχωρηθεί η άδεια
να το εφαρμόσουμε στην Κύπρο θα ζητήσουμε κάποια
μικρή οικονομική βοήθεια από την ομοσπονδία για να
προχωρήσουμε. Εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν θε-
τική η ομοσπονδία από την πρώτη στιγμή και νομίζω δεν
θα είναι αποτρεπτικό το ποσό για να προχωρήσουμε σε αυ-
τό το πρόγραμμα. Είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα
που μπορεί να διασφαλίσει την ανωνυμία των ποδο-
σφαιριστών και να τους δώσει την ευχέρεια, αν και εφόσον
προσεγγιστούν η υποπέσει στην αντίληψη τους ότι ένας
αγώνας είναι στημένος, να τον καταγγείλουν πριν ή μετά
τη διεξαγωγή του αγώνα, ούτως ώστε  με αυτό τον τρόπο
η αρμόδια εταιρεία που θα ενημερώνεται να προχωρεί
σε έρευνα».

l Είναι σημαντικό αυτό γιατί βλέπουμε συνεχώς κόκ-
κινους και κίτρινους φακέλους.
«Νομίζω δεν είναι μόνο τα παιχνίδια με τους κόκκινους
φακέλους. Έχει καταντήσει μια μάστιγα για το κυπριακό πο-
δόσφαιρο τα στοιχήματα. Βλέπουμε ομάδες Γ' κατηγο-
ρίας να μπαίνουν σε κουπόνια, ομάδες Β' κατηγορίας,
όπως και φιλικούς αγώνες. Ειλικρινά δεν μπορώ να κατα-
λάβω το πώς επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Από την μεριά
μας ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει να προστατέψουμε
πρώτα τα μέλη μας που είναι οι ποδοσφαιριστές και είναι
οι πρώτοι που θα τιμωρηθούν αν και εφόσον προκύψει
οτιδήποτε και παραπέρα να προστατέψουμε το κυπριακό
ποδόσφαιρο που έχει τόσα πολλά προβλήματα».
l Ένα από αυτά είναι οι τιμωρίες κεκλεισμένων των θυ-
ρών, ποδοσφαιριστές παίζουν μπροστά από άδειες
κερκίδες και βλέπουμε σοβαρά διαιτητικά λάθη που
στην ουσία μειώνουν την προσπάθεια των ποδοσφαι-
ριστών. Ποια είναι η δική σας άποψη επί του θέματος;
«Σχετικά με τη διαιτησία ξεκίνησε πολύ καλά το πρωτά-
θλημα, όμως είδα στις τελευταίες αγωνιστικές να γίνονται
σοβαρά λάθη και θεωρώ πρέπει να διορθωθούν άμεσα.
Θέλει περισσότερη προσοχή τώρα που είναι προς το τέ-
λος του πρωταθλήματος. Η πίεση είναι μεγαλύτερη και
από τον κόσμο προς τους ποδοσφαιριστές, πρέπει να εί-
ναι πολύ πιο προσεκτικοί οι διαιτητές. Όσον αφορά τις τι-
μωρίες το είπαμε επανειλημμένα και θα το επαναφέρου-
με το θέμα ίσως με την τριμερή συμμαχία του συνδέσμου
προπονητών και διαιτητών. Θεωρώ απαράδεκτο να τι-
μωρούνται σε τόσο μεγάλη διάρκεια οι ποδοσφαιριστές
γιατί είναι τριπλή η τιμωρία. Αποβάλλεται, τον χάνει η ομά-
δα του κατά τη διάρκεια του αγώνα, «τρώει» δυο αυτό-
ματες ποινές που σημαίνει τρία παιχνίδια έξω συν το χρη-
ματικό πρόστιμο που κατ' εμάς γίνεται τεράστια κατά-
χρηση από τις δικαστικές αρχές. Το τονίζω αυτό.
Πουθενά σε κανένα κανονισμό δεν αναφέρεται ότι υπο-
χρεώνεται η ομοσπονδία να επιβάλλει χρηματικό πρό-
στιμο. Αυτό γίνεται μόνο αν είναι σε περίπτωση αγκωνιάς,
φτυσίματος ή γρονθοκόπησης και εξύβρισης προς τον
αντίπαλο. Πουθενά δεν αναγράφει κανονισμός ότι σε επι-
κίνδυνο παίξιμο και αν είσαι τελευταίος παίκτης πρέπει
να 'φας' και χρηματικό πρόστιμο. Είναι στην ευχέρεια της
Δικαστικής να επιβάλλει αν θέλει χρηματικό πρόστιμο,
αλλά απ' ότι φαίνεται το κάναμε επιχείρηση στην Κύπρο και
για κάθε αποβολή, μέχρι και για ποδοσφαιριστές κάτω
των 15, επιβάλλουν πρόστιμα από 500 έως 6000 ευρώ. Εί-
ναι ανεπίτρεπτο αυτό που γίνεται. Τα σωματεία έχουν τε-
ράστια οικονομικά προβλήματα και δεν πρέπει να το εκ-
μεταλλεύεται ο κάθε Δικαστικής ή η Δικαστική. Θεωρώ
απαράδεκτο επίσης όσον αφορά τις πολύ μεγάλες τιμω-
ρίες και τις έξτρα τιμωρίες προς τους ποδοσφαιριστές. Κα-
ταδικάζουμε και πρέπει να τιμωρείται η απαράδεκτη συ-
μπεριφορά, που υπήρχε απαράδεκτη συμπεριφορά πο-
δοσφαιριστών και καλά τιμωρήθηκαν, αλλά απ' εκεί και
πέρα για ένα μαρκάρισμα ή για ένα λάθος ενός διαιτητή
που απέβαλε ένα τερματοφύλακα που δεν ήταν αποβολή,
είναι κρίμα κι άδικο να τους επιβάλεις και πρόστιμο και
επιπλέον δυο αγωνιστικές».
l Το θέμα είναι ότι το ενέκριναν τα ίδια τα σωματεία
αυτό.
«Να μου επιτρέψεις να έχω τις αμφιβολίες μου για το τι
ενέκριναν και πότε το ενέκριναν. Το σίγουρο είναι ότι πρέ-
πει να γίνουμε όλοι πιο επαγγελματίες. Ιδιαίτερα όσον
αφορά τους πειθαρχικούς κανονισμούς, τους κανονισμούς
εγγραφών, μεταγραφών και  τις προκηρύξεις».

«Δεν θα έχει ασφαλιστική κάλυψη; Δεν θα έχει ούτε ποδόσφαιρο». Αυτό το μήνυμα έστειλε
σε συνέντευξή του στο protathlima.com ο Σπύρος Νεοφυτίδης στις 29/01/2014 με αφορμή
τον τραυματισμό του Δημήτρη Μουλαζίμη της Ένωσης. Ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. είπε ότι
δεν θα επιτρέψει στους ποδοσφαιριστές-μέλη του να παίξουν ποδόσφαιρο αν δεν γίνουν
οι δέουσες ενέργειες σε σχέση με αυτό τον τομέα. Να σημειώσουμε πως η συμφωνία μας με
την ΚΟΠ που επιτεύχθηκε μεταγενέστερα στις 11 Απριλίου, προνοεί να ισχύσουν από τη
δεύτερη μεταγραφική περίοδο οι ελάχιστοι όροι στα συμβόλαια των παικτών (προνοείται η
ασφαλιστική κάλυψη), ωστόσο ανεξάρτητα με αυτό η θέση του Συνδέσμου και του Προέ-
δρου του, Σπύρου Νεοφυτίδη δεν αλλάζει.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

Μία ακόμα «μαχαιριά» δέχθηκε στις 28 Φε-
βρουαρίου τα ξημερώματα το κυπριακό ποδό-
σφαιρο, αφού ο φίλος Πρόεδρος του Συνδέσμου
Διαιτητών Κύπρου, Λεόντιος Τράττος, έγινε στό-
χος βομβιστών.

Πιο συγκεκριμένα, ο δράστης τοποθέτησε εκρη-
κτικό μηχανισμό σε αυτοκίνητο, το οποίο είναι
ιδιοκτησίας της εταιρίας που εργοδοτείται ο πρό-
εδρος του Συνδέσμου Διαιτητών, το οποίο βρι-
σκόταν σταθμευμένο στον χώρο στάθμευσης
της πολυκατοικίας, στην οποία διαμένει, στην
περιοχή των Λατσιών.
Ο ΠΑ.Σ.Π. αντέδρασε αμέσως και στήριξε με όλες

του τις δυνάμεις τον διεθνή διαιτητή, χαιρετί-
ζοντας την απόφαση του Σ.Δ.Κ. να πάρει το δρα-
στικό μέτρο της αποχής από τις αναμετρήσεις
της 24ης αγωνιστικής.
Η αναβολή της αγωνιστικής προκάλεσε προ-
βλήματα στον προγραμματισμό της ΚΟΠ, ενώ
γενικά δεν είμαστε υπέρ της ανατροπής του αγω-
νιστικού προγραμματισμού. Για μας, ωστόσο,
αυτό που μετρά περισσότερο είναι η διαφύλαξη
της σωματικής ακεραιότητας των πρωταγωνι-
στών του ποδοσφαίρου, όπως είναι και οι διαι-
τητές, οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο στρατόπε-
δο με εμάς.
Οι ποδοσφαιριστές, όπως και οι διαιτητές και οι

προπονητές, αποτελούν τους βασικούς συντε-
λεστές του αθλήματος και η ασφάλειά τους προ-
έχει. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το πάρουν όλοι.
Αυτή η απόφαση του Συνδέσμου Διαιτητών πι-
στεύουμε ότι άνοιξε και νέους δρόμους για
όλους. Η απεργία είναι ιερό εργατικό -αναφαί-
ρετο- δικαίωμα, προστατευμένο από νόμους και
στο χώρο του ποδοσφαίρου το έχουμε ξεχάσει
αυτό. Ήρθε η ώρα να καταλάβουμε ότι πρέπει
να μαχόμαστε για τα δίκια μας και τους συνα-
δέλφους μας με όποιο κόστος, προκειμένου να
βελτιωθεί ο χώρος.
Σημειώνεται ότι ο ΠΑ.Σ.Π. -πέραν από τα δυο
ανακοινωθέντα που εξέδωσε την ίδια ημέρα-
στάθηκε και έμπρακτα στο πλευρό του Σ.Δ.Κ. Ο
πρόεδρός μας Σπύρος Νεοφυτίδης βρέθηκε στο
οίκημα του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου από
την πρώτη στιγμή της συνεδρίασης του Δ.Σ. του
συγκεκριμένου σώματος (σημ. λήψη απόφασης
για αποχή), εκφράζοντας τη στήριξη των επαγ-
γελματιών ποδοσφαιριστών στην Κύπρο, αλλά
μεταφέροντας και τις σχετικές σκέψεις του.

Ο ΠΑ.Σ.Π. ΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Δ.Κ.

Στόχος βομβιστών ο Λεόντιος Τράττος
και το κυπριακό ποδόσφαιρο...

Το όλο συμβάν μας εξέθεσε διεθνώς για ακόμη
μια φορά, καθώς η είδηση τοποθέτησης βόμβας
στο αυτοκίνητου του πρόεδρου του Συνδέσμου
Διαιτητών Κύπρου απασχόλησε και Μ.Μ.Ε. του
εξωτερικού. Είναι χαρακτηριστικό το δημοσί-
ευμα της A Bola. Η γνωστή πορτογαλική εφημε-
ρίδα φιλοξένησε ολοσέλιδη συνέντευξη του διε-
θνούς Κύπριου διαιτητή, χρησιμοποιώντας ως
τίτλο, την ακόλουθη δήλωση: «Δεν φοβάμαι τις
βόμβες και τις απειλές!»

Στη φωτογραφία, ο Σπύρος Νεοφυτίδης (δεξιά) με
δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνεδρίας
του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου. 
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Μαθήματα συνδικαλισμού
από τη Σανταντέρ!
Μαθήματα συνδικαλισμού
από τη Σανταντέρ!
Μαθήματα συνδικαλισμού
από τη Σανταντέρ!
Μαθήματα συνδικαλισμού
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ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΠΑΝ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΪΔΙΑ

Μαθήματα συνδικαλισμού στην Ισπανία από τα οποία μπορούμε να διδα-
χθούμε κι εμείς στην Κύπρο για το πώς μάχεσαι για τα δικαιώματά σου...
Στις 30 Ιανουαρίου οι παίκτες της Ρεάλ Σανταντέρ, προέβηκαν σε μια πρω-
τοφανή αλλά απόλυτα δικαιολογημένη ενέργεια. Μόλις ο διαιτητής σφύ-
ριξε την έναρξη του προημιτελικού με την Ρεάλ Σοσιεδάδ, οι παίκτες της
πρώτης αρνήθηκαν να αγωνιστούν, όντας απλήρωτοι μήνες.
Οι παίκτες είχαν προειδοποιήσει πως δεν θα αγωνιστούν αν δεν αλλάξει
κάτι και τελικά τήρησαν στο έπακρον τη δέσμευσή τους, με τον πρόε-
δρο, Άνχελ Λαβίν -από τον οποίο είχαν απαιτήσει να παραιτηθεί- να μην
είναι καν στο γήπεδο!

Με το που σφύριξε την έναρξη του ο διαιτητής, οι 11 βασικοί της Σαντα-
ντέρ συγκεντρώθηκαν στο ημικύκλιο του κέντρου αγκαλιασμένοι και φυ-
σικά ο «άρχοντας» του αγώνα αναγκάστηκε να σταματήσει το παιχνίδι.
Στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές της γηπεδούχου ομάδας κατευθύνθη-

καν προς τους οπαδούς του συλλόγου, οι οποίοι φυσικά τους χειροκρό-
τησαν ή καλύτερα τους αποθέωσαν, δείχνοντας με τον πλέον πειστικό
τρόπο τη στήριξή τους, αντιλαμβανόμενοι τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες επαγγελματίες άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους.
Για την... ιστορία, στα ημιτελικά πέρασαν οι Βάσκοι που αντιμετώπισαν
τη Μπαρτσελόνα.

Λίγες μέρες μετά από τη γνωστοποίηση της είδη-
σης περί αποχής των παικτών της Σανταντέρ, ο πρό-
εδρος του ΠΑ.Σ.Π. Σπύρος Νεοφυτίδης είχε τηλε-
φωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του της Ισπα-
νίας, Λουίς Ρουμπιάλες.
Ο τελευταίος ενημέρωσε ότι αυτή η εξέλιξη δεν εξέ-
πληξε τόσο και ότι η απεργία έγινε μετά από μια
σειρά γεγονότων:
l Οι παίκτες της Σανταντέρ επικοινώνησα ν την
προηγούμενη εβδομάδα με τον Σύνδεσμό τους και
ενημέρωσαν πως ήταν απλήρωτοι για τέσσερις μή-
νες κι έτσι οργανώθηκαν για τις περαιτέρω ενέρ-
γειές τους.

l Οι παίκτες τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου παρέθεσαν
συνέντευξη Τύπου στην οποία γνωστοποίησαν πως
αν δεν πληρώνονταν δεν θα αγωνίζονταν στον
προημιτελικό ως ένδειξη διαμαρτυρίας.
l Ο Σύνδεσμος της Ισπανίας, ενημέρωσε την Ομο-
σπονδία και της ζήτησε να μην προβεί σε κυρώσεις
κατά τον ποδοσφαιριστών σε περίπτωση που δεν
αγωνίζονταν, αφού οι τελευταίοι διεκδικούσαν τα
δικαιώματά τους. Η Ομοσπονδία έδωσε τις... ευλο-
γίες της στους παίκτες.
l Έτσι, λοιπόν, οι παίκτες της Σανταντέρ προέβη-
σαν σ΄ αυτή την κίνηση διαμαρτυρίας.
Λάβετε υπόψιν και τα ακόλουθα:

l Μετά από αυτή την κίνηση η διοίκηση και ο πρό-
εδρος της Σανταντέρ δεσμεύτηκαν να πληρώσουν
ένα μισθό.
l Σύμφωνα με κανονισμούς της ισπανικής Ομο-
σπονδίας, αν μια ομάδα δεν έχει καλύψει πλήρως
τις υποχρεώσεις της, δεν αδειοδοτείται για να αρ-

χίσει τη νέα σεζόν.
l Οι οπαδοί της Σανταντέρ παρόλο που πήγαν άδι-
κα στον προημιτελικό, τους αποθέωσαν. Συναι-
σθάνονται πλήρως σε τι κατάσταση είναι οι ποδο-
σφαιριστές.
l Η κλήρωση στα ημιτελικά του Κυπέλλου ήταν
προκαθορισμένη. Οι παίκτες της Σανταντέρ επρό-
κειτο να αγωνιστούν στον ημιτελικό με την Μπαρ-
τσελόνα. Τα μεγάλα έσοδα ήταν εγγυημένα. Όμως
παρόλο που υπήρχε οικονομικό κόστος δεν δίστα-
σαν να τηρήσουν τη δέσμευσή τους.
Απ  ́όλα αυτά κρατούμε τη συμπαράσταση της Ομο-
σπονδίας και των οπαδών της Σανταντέρ προς τους
παίκτες. Τα εργατικά δικαιώματα σε άλλες χώρες
διεκδικούνται δυναμικά και αυτό γίνεται σεβαστό
απ΄ όλους. Ας προβληματιστούμε όλοι στην Κύπρο,
λοιπόν, και πρώτα απ΄ όλα η ΚΟΠ που αντιμετωπί-
ζει τον ΠΑ.Σ.Π., τον σύνδεσμο των πραγματικών
πρωταγωνιστών του αθλήματος, ως κακό αγκάθι...

O Νεοφυτίδης τα είπε με Ρουμπιάλες για τη Σανταντέρ:
Με τις ευλογίες της Ομοσπονδίας η αποχή! 

Μαθήματα συνδικαλισμού
από τη Σανταντέρ!
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   TIMΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ

Ο λόγος είναι τα όσα έγραψε η παρατηρητής
αγώνος Δέσπω Τσιουτή στην έκθεσή της, βάσει
της οποίας ο Ευσταθίου χειρονόμησε απρεπώς.
Αυτό ακριβώς είναι και το παράδοξο στην όλη
υπόθεση. Στοιχεία που φέραμε στο φως της δη-
μοσιότητας στις 26 Φεβρουαρίου του 2014 και
τα οποία δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης,
αποδεικνύουν πως ο παίκτης δεν προέβη σε κα-
μία άσεμνη ενέργεια.
Η κ. Τιουτή σημείωσε σχετικά στην έκθεσή της:
«Στο 87΄ και μετά από πτώση αντιπάλου ποδο-
σφαιριστή στην επανορθωτική περιοχή του τερ-
ματοφύλακα της ΠΑΕΕΚ, οι οπαδοί των γηπε-
δούχων που βρισκόντουσαν πίσω από το τέρ-
μα (εκτός του αγωνιστικού χώρου) στο διάδρο-
μο που οδηγεί στις κερκίδες φώναξαν για πέ-
ναλτι. Τότε ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενου-
μένων με τον αριθμό φανέλας Νο 7 σήκωσε το
μεσαίο δάκτυλό του δεξιού του χεριού κάνο-
ντας ΑΠΡΕΠΗ χειρονομία».

Το video όμως που αποκαλύψαμε μέσω του λο-
γαριασμού μας στο facebook και στο youtube,
κάθε άλλο παρά επιβεβαίωνε τα όσα ισχυρίστηκε
η κ. Τσιουτή:
1) Το οπτικό υλικό δείχνει την κίνηση του παί-
κτη από την αρχή που έγινε η φάση. Ο Ευστα-
θίου (διακρίνεται ξεκάθαρα στο video-είναι ο
παίκτης που έχει πιασμένα τα μαλλιά του πίσω)
σε καμία περίπτωση δεν χειρονομεί. Ούτε καν
σηκώνει το χέρι του.
2) Ο διαιτητής και ο βοηθός διαιτητής έχουν

άμεση οπτική επαφή με τον παίκτη. Κατά συνέ-
πεια, αν χειρονομούσε απρεπώς, θα τον έβλε-
παν αμέσως.
3) Οι οπαδοί που βρίσκονται κοντά στα κάγκε-
λα, πίσω από την εστία δεν αντιδρούν. Αν ο Ευ-
σταθίου έκανε ό,τι ισχυρίζεται η κ. Τιουτή, δεν
θα γίνονταν έξαλλοι;
4) Ο μόνος που ψηλώνει τα χέρια στη φάση του
87΄ είναι ο διαιτητής για να καλέσει το ιατρικό
τιμ να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στον πο-
δοσφαιριστή που έπεσε κάτω.

Ο ΠΑ.Σ.Π. με ανακοίνωσή του καταδίκασε τη
στάση της κας Δέσπως Τσιουτή, καθώς όπως ση-
μειώσαμε, τα όσα υποστήριξε δεν επιβεβαιώ-
νονται από τα οπτικά ντοκουμέντα που αποκα-
λύψαμε.

Σημειώνεται πως ο ΠΑ.Σ.Π. δεν στάθηκε μόνο
στα οπτικοακουστικά ντοκουμέντα που έχει στη
διάθεσή του, αλλά μίλησε και με τον Παρατη-
ρητή διαιτησίας, τον κ. Μιχάλη Καραϊσκάκη. Ο
τελευταίος μας είπε ότι δεν υπέπεσε στην αντί-
ληψή του οτιδήποτε. 

ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΠΟ ΚΟΠ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ ΑΠΟ VIDEO

Τον τιμώρησαν για
κάτι που δεν έκανε!
Σκανδαλώδης τιμωρία ποδο-
σφαιριστή της ΠΑΕΕΚ περί τα
μέσα Φεβρουαρίου! Ο Αδάμος
Ευσταθίου τιμωρήθηκε από
τη Δικαστική Επιτροπή της
ΚΟΠ με αποκλεισμό τριών
αγωνιστικών και 1000 ευρώ
πρόστιμο, στο εκτός έδρας
παιχνίδι της ομάδας του με
τον Χαλκάνορα (08/02).

Ευσταθίου: «10 χρόνια στην ΚΟΠ, ποτέ στη Δικαστική...»
Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής μας είχε αναφέρει στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου:
«Πραγματικά δεν ξέρω πώς να αντιδράσω μετά από αυτό που έγινε. Παίζω για περισ-
σότερο από μια δεκαετία στα πρωταθλήματα της ΚΟΠ και ουδέποτε έχω παραπεμ-
φθεί στη Δικαστική. Μόλις μάθαμε για το κατηγορητήριο αναζητήσαμε το βίντεο του
αγώνα. Και όταν το βρήκαμε , στείλαμε επιστολή στην ΚΟΠ μια ημέρα πριν από την εκ-
δίκαση της υπόθεσης, ενημερώνοντας πως έχουμε οπτικό υλικό που καταρρίπτει την
σε βάρος μου μαρτυρία. Την Πέμπτη στη Δικαστική όμως, αν και ήμασταν στημένοι για
1,5 ώρα έξω από την αίθουσα, δεν μας κάλεσαν ούτε καν να καταθέσουμε. Μετά πλη-
ροφορηθήκαμε γι΄ αυτή την βαριά τιμωρία. Αυτή τη στιγμή με πνίγει το δίκιο μου».
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ANTIMETΩΠΙΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΠ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ANTIMETΩΠΙΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΠ  

Ξεμπροστιάσαμε
τα σωματεία...
Πολλά σωματεία συνεχίζουν να κακομεταχειρίζο-
νται ποδοσφαιριστές τους. Τους αφήνουν εντελώς
ακάλυπτους ιατρικά και σε πολλές περιπτώσεις βιώ-
νουμε περιπτώσεις παικτών που καλούνται να κα-
ταβάλουν υπέρογκα ποσά σε κλινικές όπου νοση-
λεύτηκαν για τραυματισμούς. Κι όλα αυτά γιατί οι
παράγοντες των σωματείων, την κάνουν με ελα-
φρά πηδηματάκια όταν πρέπει να εκπληρώσουν
τις υποχρεώσεις τους, αφήνοντας εκτεθειμένα τα
μέλη μας.
Τον Ιανουάριο, λοιπόν, αποφασίσαμε να κάνουμε
μια μικρή έρευνα για την κατάσταση που επικρα-
τούσε σε ομάδες μικρών κατηγοριών και να ξε-
μπροστιάσουμε τα σωματεία που άφηναν ακάλυ-
πτους τους ποδοσφαιριστές τους.

Παραθέτουμε τις περιπτώσεις που είχαμε εντο-
πίσει:
l Τότης Σταυρινού: Η Αναγέννηση Γερμασόγειας
(διαλύθηκε) δεν του είχε καλύψει εξέταση μέσω
MRI και τώρα η κλινική διεκδικεί χρήματα από τον
πρώην ποδοσφαιριστή (σταμάτησε εδώ και δυο
χρόνια το ποδόσφαιρο).
l Νικόλας Κισσονέργης: Πήγε σε πολυκλινική για-
τί υπέστη πνευμονία. Όταν ολοκληρώθηκε η νο-
σηλεία, οι υπεύθυνοι της κλινικής του έδωσαν ένα
επιπλέον τιμολόγιο για να καταβάλει 2,500 ευρώ.
Τα χρήματα είχαν να κάνουν με νοσηλεία του κα-
τά την περσινή περίοδο, όταν αγωνιζόταν στην ΑΕΖ
και πιο συγκεκριμένα, αφορούσαν εγχείριση του
στους προσαγωγούς. Ο σύλλογος του Ζακακίου δεν
κατέβαλε τα χρήματα, γιατί δεν είχε ασφαλιστική
κάλυψη για τους παίκτες...
l Νίκος Κακουσιάς: Έκανε επέμβαση για αποκα-
τάσταση χιαστών συνδέσμων και ο γιατρός της κλι-
νικής τον ενημέρωσε ότι πήρε μόνο 500 ευρώ από
την ομάδα του, τον Ονήσιλο, και πως θέλει τα υπό-
λοιπα χρήματα από τον παίκτη. Ο τελευταίος ήταν
απλήρωτος για αρκετούς μήνες...
l Βασίλης Βάσου: Ο παίκτης του Αχυρώνα Λιοπε-
τρίου υπέστη κάταγμα κρανίου και νοσηλεύτηκε
στο νοσοκομείο Παραλιμνίου. Όπως αποδείχθηκε
δεν υπήρξε ασφαλιστική κάλυψη από την ομάδα.
l Λένος Γεωργίου: Ο ποδοσφαιριστής του Διγε-
νή Ορόκλινης υπέστη ρήξη χιαστών συνδέσμων. Ο
σύλλογός του δεν του παρείχε ασφαλιστική κάλυ-
ψη και προέτρεπε τον παίκτη να κάνει την επέμ-
βαση στο Γενικό Νοσοκομείο... Τον Ιανουάριο δια-
πραγματευόταν με τον σύλλογο για να καλύψουν
από κοινού τα έξοδα... Ο χορτοτάπητας του γηπέ-
δου του Διγενή είναι τεχνητός. Σύμφωνα με έρευ-
να της FIFPro τα κρούσματα χιαστών συνδέσμων
σε τέτοιου είδους γήπεδα  είναι δυο φορές περισ-
σότερα.

Ως ΠΑ.Σ.Π. καταδικάζουμε χωρίς δεύτερη σκέψη
τη στάση των σωματείων. Υποχρεώνονται όχι μόνο
βάσει κανονισμών, αλλά και ηθικά, να καλύπτουν
τα ιατρικά έξοδα παικτών τους.

Η μαρτυρική Αθλητική Ένωση Πάφος... Καμιά
άλλη ομάδα φέτος δεν πέρασε τόσα πολλά.
Τα προβλήματα γι΄ αυτή την ομάδα με τους
ηρωικούς νεαρούς παίκτες δεν είχαν τελειω-
μό. Οικονομικά, οργανωτικά και άλλα πολλά.
Και το ξέραμε γιατί στεκόμασταν δίπλα τους.
Δώσαμε μαζί αγώνες. Το καλό είναι ότι αντι-
μετωπίσαμε μαζί τα προβλήματα και σε πολ-
λές περιπτώσεις βγήκαμε πιο σοφοί. Παρου-
σιάζουμε κάποια από τα θέματα που είχαμε
αντιμετωπίσει φέτος με την ΑΕΠ...

Ο φετινός Γολγοθάς της ΑΕΠ...Ο φετινός Γολγοθάς της ΑΕΠ...Ο φετινός Γολγοθάς της ΑΕΠ...Ο φετινός Γολγοθάς της ΑΕΠ...Ο φετινός Γολγοθάς της ΑΕΠ...Ο φετινός Γολγοθάς της ΑΕΠ...

Ο Βέργας «μετέτρεψε» τις δεσμεύσεις του 
σε... κουβέντες του ποδαριού
Περί τα τέλη Δεκεμβρίου (2013) είχαμε μια δυσάρεστη εμπειρία με αρνητι-
κό πρωταγωνιστή τον Δήμαρχο Πάφου Σάββα Βέργα.
Οι δεσμεύσεις που είχε δώσει ο Δήμαρχος της Πάφου στον Πρόεδρο του
Συνδέσμου μας, Σπύρο Νεοφυτίδη, σε εκδήλωση του ΑΝΤ1, ώστε να βοη-
θηθεί άμεσα οικονομικά ο σύλλογος της ΑΕΠ, μετατράπηκαν σε... κουβέντα
που έγινε στο πόδι. Σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, πα-

ρουσίασε τις υποσχέσεις που μας είχε δώσει
ως κουβέντες του ποδαριού.
Κι όμως, στη συνάντησή μας μάς τα είχε πει
πολύ διαφορετικά. Μας είχε προτείνει συ-
γκεκριμένο τρόπο ώστε να βοηθηθεί άμε-
σα η Πάφος και διευθετήσαμε ώστε να μι-
λήσει με τον τεχνικό διευθυντή της ΑΕΠ,
Στέφανο Βοσκαρίδη. Ο τελευταίος καλού-
σε στο τηλέφωνο το Δήμαρχο συνεχώς,
όμως, ο κ. Βέργας δεν απαντούσε...

Φιλίππου: «Δεν θα παίξουμε 
με τον Ολυμπιακό»
Στις αρχές του 2014 οι παίκτες της ΑΕΠ εξέπεμπαν SOS.
«Ακούστε τα λόγια μου και ίσως είναι τα τελευταία από
στέλεχος της ΑΕΠ. Αυτός ο σύλλογος αύριο μπορεί να
μην υπάρχει», είχε δηλώσει τότε ο εκ των αρχηγών του
συλλόγου της Πάφου, Δημήτρης Φιλίππου.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε πει τα ακόλουθα στο γρα-
φείο Τύπου του ΠΑ.Σ.Π.:
l «Ζητήσαμε να μας καταβληθούν συνολικά 8000 ευρώ
για να περάσουμε τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο πρό-
εδρος Χρίστος Γλυκύς όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για να
βρει αυτά τα λεφτά, αλλά δεν μας απάντησε καν...»
l «Ήμασταν σε απεργία για 10 ημέρες. Δεν πηγαίναμε
ούτε προπονήσεις. Πήραμε την απόφαση με τον προπο-
νητή μας να μην παίξουμε ούτε στο παιχνίδι με τον Ολυ-
μπιακό Λευκωσίας (04/01, 14:30)».
l «Την Τρίτη (31/12) ο προπονητής μας πήρε την πρω-
τοβουλία να μας συγκεντρώσει για να μιλήσουμε με τον
πρόεδρο. Του είχε εξηγήσει ότι δεν μπορεί να μην εμ-
φανίζεται στους ποδοσφαιριστές. Του ζητήσαμε να φύ-
γει για το καλό της ομάδας. Τον θεωρούμε ως το μεγάλο
πρόβλημα του συλλόγου αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν άτο-
μα έτοιμα να επενδύσουν στον σύλλογο, αλλά δεν το κά-
νουν όσο είναι ο πρόεδρος Χρίστος Γλυκύς εκεί. Ο τε-
λευταίος φέρεται να παραδέχθηκε και ο ίδιος ότι ο λό-
γος που είναι στην προεδρία είναι για να καλύψει τις επι-
ταγές που εξέδιδε πέρσι και να αποφύγει τα μπερδέματα».
l «Αφού πρώτα είπαμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας στον πρό-
εδρο μας είπε ότι μας καταλαβαίνει και πως την Πέμπτη
(02/01) θα παραιτείτο. Όμως ήρθε η Πέμπτη και δεν έκα-
νε τίποτα. Νοιώθουμε εξαπατημένοι. Είμαστε σε αδιέξο-
δο. Δεν θα παίξουμε με τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούμε
να είμαστε άλλο θύματα κοροϊδίας».
Τελικά το παιχνίδι έγινε με την ΑΕΠ να δέχεται συντριβή
με 6-0...

Κοέλιο: «Ζούσε με δανεικά, 
κοιμήθηκε σε αυτοκίνητο...»
Η περίπτωση του Χιούγκο Κοέλιο απασχόλησε έντονα και σο-
βαρά τον ΠΑ.Σ.Π. την περίοδο των Χριστουγέννων. Ο παίκτης
είχε καταγγείλει και δημοσίως ότι στους πέντε μήνες που βρί-
σκεται στο έμψυχο δυναμικό της ΑΕΠ, είχε εξαθλιωθεί. Χα-
ρακτηριστικό είναι ότι μέσα σ΄ αυτό το διάστημα είχε αλλάξει 11-12 τόπους διαμο-
νής (ξενοδοχεία, διαμερίσματα κτλ.) λόγω της οικονομικής ασυνέπειας της διοίκη-
σης, ενώ κοιμήθηκε ένα βράδυ στο αυτοκίνητο και ζει με δανεικά.
Ο ΠΑ.Σ.Π. βλέποντας την απροθυμία του Δήμαρχου της Πάφου και του πρόεδρου του
σωματείου να τον βοηθήσουν, προσπάθησε να κάνει ό, τι μπορούσε, προσφέροντάς
του και νομική αρωγή. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής δήλωνε φυλακισμένος στο
νησί μας, αφού δεν του έδιναν χρήματα για να μπορέσει να βγάλει εισιτήριο και να
φύγει από την Κύπρο. Ήθελε να περάσει τις γιορτές με τους δικούς του... «Τηλεφω-
νώ σε κόσμο και μου δίνουν 50 ευρώ για να περνώ μια-δυο μέρες...» είχε αναφέρει
χαρακτηριστικά.
Ο Χιούγκο Κοέλιο έκανε καταγγελία και για την περίπτωση του τερματοφύλακα της ΑΕΠ,
Ζολτ Σέμποκ: «Πήγε και είπε στον Γλυκύ να χαρίσει όλα τα φετινά χρήματα και να τον
αφήσει να πάρει μεταγραφή για τα Κούκλια, όμως του είπε 'όχι'. 'Θα υπογράψω μόνο
αν χαρίσεις και τα λεφτά που σου χρώσταγε η ομάδα από προηγουμένως' είπε. Μπο-
ρεί να μείνει ελεύθερος σε 30 μέρες. Αλλά η ΑΕΚ Κουκλιών δεν μπορεί να περιμένει τό-
σο». Ο Γλυκύς ήταν το μεγάλο πρόβλημα της ΑΕΠ για τον Κοέλιο: «Είναι πρόεδρος της
Πάφου μόνο για τον εαυτό του. Επειδή έχει προβλήματα με τις επιταγές που εξέδωσε
πέρσι και θέλει να τις καλύψει. Μου είπε 'είμαι εδώ για να λύσω τα προβλήματα μου'.
Όταν του ανέφερα το πρόβλημά μου μού είπε 'δεν με ενδιαφέρει...'».
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ  

«Οι ποδοσφαιριστές έχουν πρόβλημα μόλις ολοκληρωθεί η καριέρα τους, γιατί δεν
ξέρουν τι να κάνουν. Η γυναίκα μου με συμβούλευσε να μπω στο Πανεπιστήμιο
και άρχισα να το σκέφτομαι και να μελετώ. Στην αρχή ήμουν επιφυλακτικός, αλλά
πλέον είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ!». Οι πιο πάνω τοποθετήσεις ανήκουν
στον άσο της ΑΕΛ Λουτσιάνο Μπεμπέ. Τις έκανε στη συνέντευξη Τύπου που πα-
ρέθεσαν από κοινού  ΠΑ.Σ.Π. και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και αναμφίβολα έχουν
τεράστιο νόημα. Αποδίδουν με τον καλύτερο τρόπο τα κέρδη που έχει ένας επαγ-

γελματίας ποδοσφαιριστής συμμετέχοντας στο πρό-
γραμμα των δυο οργανισμών.  Ως γνωστό ο Σύν-
δεσμος δίνει υποτροφίες σε μέλη του ώστε να σπου-
δάσουν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.
Ο Μπεμπέ, ο οποίος σπουδάζει αθλητική διοίκηση,
με τις πιο πάνω δηλώσεις δεν εξέθεσε μόνο το πρό-
βλημα που αντιμετωπίζει ένας ποδοσφαιριστής
στην δύση της καριέρας του. Λέγοντας ότι η σύζυ-
γός του τον συμβούλευσε να σπουδάσει, εξέθεσε
και τους προβληματισμούς που έχει η οικογένεια
ενός παίκτη που ξέρει ότι πλέον τα... ωραία κάποτε
τελειώνουν. Ένας επαγγελματίας του χώρου και η

οικογένειά του, πρέπει να φροντίζουν για το αύριο. Το πολύ στα 35 του η ποδο-
σφαιρική του καριέρα τελειώνει και το μέλλον του είναι κάτι που απασχολεί έντο-
να.
Αυτό ακριβώς είναι και το κίνητρο που έχει ένας επαγγελματίας του δημοφιλούς
αθλήματος στην Κύπρο, ώστε να συμμετάσχει στo επιμορφωτικό πρόγραμμα που
υλοποιείται μετά από συμφωνία συνεργασίας του ΠΑ.Σ.Π. και του Ευρωπαϊκού Πα-
νεπιστημίου.
Άλλωστε, όπως δήλωσε και η Δρ Μαίρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη, η συνεργα-
σία αποσκοπεί στο να προσφερθεί στον ποδοσφαιριστή «πολύπλευρη ανάπτυξη
και εφόδια για το μέλλον, για να μπορεί να τα αξιοποιήσει με το πέρας της αθλητι-
κής του καριέρας».
Η ακαδημαϊκός του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που είναι υπεύθυνη για το εν λό-
γω πρόγραμμα αναφέρθηκε λεπτομερώς στις πρόνοιες της συνεργασίας με τον
Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών σε σπουδαστικά θέματα (παροχή υποτροφιών κτλ.), αλ-
λά και στα επιμορφωτικά σεμινάρια που αποσκοπούν στην αποκόμιση γνώσεων σε
εξειδικευμένα θέματα πέραν της διοίκησης αθλητισμού, που έχουν να κάνουν με
τη διατροφή, την προπόνηση, τα συμπληρώματα που λαμβάνουν οι αθλητές και το
ντόπινγκ. Αναφέρθηκε, μάλιστα, και στο στόχο που έχουν ΠΑΣΠ και Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο, προκειμένου να γίνουν κοινά ερευνητικά προγράμματα.
Μίλησε και για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Real Madrid International Professional
School», το οποίο όπως ήδη καταλάβατε, γίνεται σε συνεργασία με τον παγκοσμί-
ου φήμης γνωστό σύλλογο της Ρεαλ Μαδρίτης και το Ευρωπαϊκο Πανεπιστήμιο
της ισπανικής πόλης. Τα μέλη του ΠΑ.Σ.Π. θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν
σ΄ αυτό το πρόγραμμα ταξιδεύοντας στην Ιβηρική Χερσόνησο, απολαμβάνοντας
κάποια προνόμια.
Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, Σπύρος Νεοφυτίδης,
αφού πρώτα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο, τόνισε πόσο σημαντικό είναι να αναπτύσσουν τις ακαδημαϊκές τους
γνώσεις οι ποδοσφαιριστές, ώστε να συνεχίσουν τη ζωή τους ομαλά με μια δεύτε-
ρη αξιόλογη καριέρα σε έναν διαφορετικό τομέα. Κατέληξε αναφερόμενος στο
όραμα του Συνδέσμου: «Να δημιουργήσουμε τμήμα επιμόρφωσης σε συνεργα-
σία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού».

Ο ΠΑ.Σ.Π. δικαιώνεται από-
λυτα για την απόφασή του
να συμμετάσχει στο σπου-
δαστικό πρόγραμμα FIFPro
Online Academy. Το αίσθη-
μα δικαίωσης που μας δια-
κατέχει έχει να κάνει και με
την συνάντηση στα κεντρι-
κά γραφεία της Παγκόσμιας
Ένωσης ποδοσφαιρικών
συνδέσμων, στην οποία ο
ΠΑ.Σ.Π. εκπροσωπήθηκε
από την Σίλεια Βάσου, την
υπεύθυνη του προγράμμα-
τος στην Κύπρο.
Στη 19 Φεβρουαρίου η κ.
Βάσου διαπίστωσε από πρώ-
το χέρι ότι οι υπεύθυνοι του
FIFPro OnlineAcademy είναι
απόλυτα ικανοποιημένοι με
τον τρόπο που γίνονται τα μαθήματα, ενώ είχε την ευκαιρία να ανταλ-
λάξει απόψεις, αλλά και να μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες ως υπεύ-
θυνη για τη λειτουργία του σπουδαστικού αυτού σχεδίου στο νησί
μας.
Το υπό αναφορά πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία στους ποδο-
σφαιριστές να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως -μέσω τηλεδιά-
σκεψης- μαθήματα αθλητικής διεύθυνσης, τα οποία γίνονται σε συ-
νεργασία με Δανέζικο Πανεπιστήμιο.
Ο ΠΑ.Σ.Π. ήταν ανάμεσα στους πέντε συνδέσμους που συμμετείχαν
από την αρχή στο πρόγραμμα, όταν αυτό ήταν σε πειραματικό στά-
διο και βοήθησε μέσω των παρατηρήσεών του στην εξέλιξή και βελ-
τίωσή του. Ο Σύνδεσμος φρόντισε να κάνει γνωστό το πρόγραμμα
σ΄ όλους τους παίκτες. Ένας απ΄ αυτούς που άδραξε την ευκαιρία και
σπουδάζει με απόλυτη επιτυχία αθλητική διεύθυνση είναι και ο Κων-
σταντίνος Χαραλαμπίδης. Ένας παίκτης-στολίδι για το κυπριακό πο-

δόσφαιρο!
Όσο δε για την επιτυχία του προ-
γράμματος, οι δηλώσεις της Σί-
λειας Βάσου, είναι απόλυτα ενδει-
κτικές: «Είμαστε ευτυχείς που δι-
καιώνονται οι προσπάθειές μας.
Συμμετείχαμε στο πρόγραμμα
από τα πρώτα του βήματα, βοη-
θήσαμε στην εξέλιξή του και το
κυριότερο, μέσω αυτού προσφέ-
ρουμε μια μοναδική ευκαιρία στα
μέλη μας. Πρόκειται για ένα πτυχίο
υψηλού επιπέδου, Bachelor
Degree, αναγνωρισμένο σε όλο
τον κόσμο».
Το πρόγραμμα επιχορηγείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αρ-
χίσει κάποιος ποδοσφαιριστής τη
φοίτησή του, χρειάζονται μόνο
300 ευρώ για την εγγραφή και
ακόμη 200 ευρώ, που αφορούν
τα έξοδα των βιβλίων για κάθε
εξάμηνο. Ο φοιτητής-ποδοσφαι-
ριστής δεν θα χρειαστεί να κατα-
βάλει επιπλέον χρήματα.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΝΟΙΞΕ ΝΕΟΥΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ

Τα πρωτοποριακά προγράμματα του ΠΑΣΠ αγγίζουν όλες τις
ηλικίες. Έχει μεγάλη σημασία για μας να δίνουμε την ώθηση
σε νεαρούς παίκτες να συνδυάσουν το ποδόσφαιρο με τις σπου-
δές. Αρχές Απριλίου στην Παρεκκλησιά, έγινε αξιολόγηση νε-
αρών ποδοσφαιριστών-μαθητών (από 15 ετών και πάνω) στο
πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών του Συνδέσμου, το
οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπι-
στήμιο. Πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία είχε ο Βρετανός
ειδικός του οργανισμού Pass4soccer scholarship, Τομ Νάτερ.
Ο οργανισμός Pass4soccer είναι ο πιο κατάλληλος για την αξιο-
λόγηση των νεαρών ποδοσφαιριστών. Είναι ενδεικτικό ότι από
το 2002 βοηθάει μαθητές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευ-
ρώπη, προκειμένου να κερδίσουν υποτροφίες για τις ΗΠΑ. Μά-
λιστα, ο Pass4soccer συνίσταται μεταξύ άλλων από την Ποδο-
σφαιρική Ομοσπονδία των Αγγλικών Σχολείων και την Λίγκα Πο-
δοσφαιρικής Εκπαίδευσης (ESFA).
Ο Τομ Νάτερ κράτησε σημειώσεις για τους περίπου 40 νεαρούς
ποδοσφαιριστές (ανάμεσα τους και ποδοσφαιρίστριες), ενώ
συνέχισε την αξιολόγησή και στην Αγγλία μέσω οπτικού υλι-
κού, αφού η όλη διαδικασία μαγνητοσκοπήθηκε.
Εννοείται πως για να κερδίσει υποτροφία ένας νεαρός ποδο-
σφαιριστής, θα πρέπει να έχει και τους ανάλογους βαθμούς
στις μαθητικές του επιδόσεις. Αυτές οι αξιολογήσεις θα γίνονται
κάθε χρόνο σε συνεργασία πάντα με το Ευρωπαϊκό Πανεπι-
στήμιο, προκειμένου να προσφέρονται μοναδικές σπουδα-
στικές ευκαιρίες για φοίτηση στα νεαρά μέλη του ΠΑ.Σ.Π.

Ο Μπεμπέ έπιασε το νόημα!

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΣΠ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

«Δικαιώνονται 
οι προσπάθειες μας»

Στο σπουδαστικό 
πρόγραμμα συμμετέχει
και ο Κωνσταντίνος 
Χαραλαμπίδης

Η Σίλεια Βάσου έλαβε μέρος
στη συνάντηση που έγινε
στην Ολλανδία για το FIFPro
Online Academy

Υποτροφίες σε νεαρούς

Ο οργανισμός Pass4soccer είναι 
ο πιο κατάλληλος για την αξιολόγηση

των νεαρών παικτών
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ    ΔΙΑΦΟΡΑ

Επιστολή-βόμβα αποκάλυψε στις 23 Δεκεμβρίου ο
ΠΑ.Σ.Π. Ένα από τα πιο αρμόδια άτομα να μιλήσουν
για την επιεικώς απαράδεκτη απόφαση να διεξαχθεί ο
αγώνας ΑΠΕΠ – Ομόνοια Αραδίππου στο κοινοτικό γή-
πεδο Κυπερούντας, έστειλε επιστολή στην ΚΟΠ κάνο-
ντας καταγγελία.
Πρόκειται για τον ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας Αρα-
δίππου Μιχάλη Ευθυμίου, ο οποίος με τις γραπτές του
θέσεις αποδίδει πλήρως την εικόνα που επικρατούσε
στο γήπεδο, ενώ μέσα απ΄ αυτές φαίνεται ότι τέθηκε
σε άμεσο κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα των πο-
δοσφαιριστών. Οι παίκτες έκαναν... πατινάζ στον πά-
γο, αφού το χιόνι ήταν παγωμένο! Η επιστολή που έστει-
λε ο ποδοσφαιριστής στην Ομοσπονδία ανέφερε με-
ταξύ άλλων τα ακόλουθα:
«Φτάνοντας στο γήπεδο αντικρίσαμε έναν χώρο εντε-
λώς ακατάλληλο για ποδοσφαιρικό αγώνα, γεγονός το
οποίο πιστοποίησαν αρχικά και οι διαιτητές του αγώνα
(επισυνάπτω φωτογραφίες). Oι διαιτητές ανέφεραν στις
δύο ομάδες ότι ο αγώνας αναβάλλεται. Ωστόσο, μετά
από παρέμβαση του παρατηρητή των διαιτητών απο-
φασίστηκε το ΠΑΡΑΛΟΓΟ, ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί,
δίχως να ενδιαφέρει κανέναν από τους αρμόδιους η
σωματική ακεραιότητα και η υγεία των ποδοσφαιρι-
στών.
Κύριοι, αγωνίζομαι στο Ποδοσφαιρικό Σωματείο της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ τα τελευταία 7 (εφτά) χρόνια
και η μέχρι στιγμής εμπειρία μου, μου επιτρέπει να κρί-
νω ότι η απόφαση για διεξαγωγή του αγώνα ήταν του-
λάχιστο ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΗ. Συγκεκριμέ-
να ο τραυματισμός τριών τουλάχιστον συμπαιχτών μου
αποδεικνύει την εγκυρότητα των όσων έχουν ανα-
φερθεί πιο πάνω. Κλείνοντας είναι θερμή μου παρά-
κληση όπως ληφθούν σοβαρά υπόψη τα γεγονότα, να
εξεταστεί το θέμα το οποίο έθεσα με τη δέουσα σο-
βαρότητα και να δοθούν απαντήσεις για την κάκιστη
απόφαση διεξαγωγής του συγκεκριμένου αγώνα δια-
μέσου των αρμοδίων». Αν είδατε να εξεταστεί το θέ-
μα, το είδαμε και εμείς! Απλά να αναφέρουμε ότι σύμ-
φωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων, άνθρωπος
της ΚΟΠ έδωσε τη διαταγή το παιχνίδι να γίνει κανονι-
κά! Πώς θα εξέταζε το θέμα, λοιπόν, η ΚΟΠ; 

Η αυλαία της νέας χρονιάς για το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου
Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών άνοιξε
κι επίσημα στις 9 Ιανουαρίου, με την
κοπή της βασιλόπιτας.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Σπύρος
Νεοφυτίδης προέβη σε έναν μικρό
απολογισμό της χρονιάς που πέρα-
σε, ενώ εστίασε στους στόχους του
Συνδέσμου που πρέπει να επιτευ-
χθούν το 2014.
Τα στελέχη του συμβουλίου συζήτη-
σαν για όλα τα σημαντικά ζητήματα,
εκφράζοντας ανοιχτά τις θέσεις τους.
Όσο για την κοπή της πίτας, χρώμα
στη διαδικασία έδωσε ο μικρός Λού-
κας που έκανε ποδαρικό στα γραφεία
για τη νέα χρονιά. Η άλλη είδηση σε
σχέση με την βασιλόπιτα, έχει να κά-
νει με την τρίτη σερί νίκη του διοικη-
τικού στελέχους του ΠΑ.Σ.Π. Γιάννου
Δημοσθένους. Όπως καταλάβατε,
βρήκε το φλουρί για τρίτη συναπτή
χρονιά! 

Η διαταγή ήρθε 
από την ΚΟΠ!

«Μας εκμεταλλεύτηκε 
για να κερδίσει αξίωμα»
Γνωστός Κύπριος –παλαίμαχος πλέον- ποδοσφαιριστής θέλησε να στείλει τα δικά του μη-
νύματα μέσω των εκφραστικών Μέσων του ΠΑ.Σ.Π. Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της λίστας
με τους παίκτες που αφέθηκαν μόνοι τους να καλύψουν τα ιατρικά τους έξοδα, αποφάσισε
να επικοινωνήσει μαζί μας και να μας αφηγηθεί τα δικά του βιώματα για να παραδειγματί-
σει τους πιο νέους σε ηλικία παίκτες και να μάθουν από τα παθήματά του. Παραθέτουμε τα
σημαντικότερα σημεία από την αφήγηση του:
l Μου ζητήθηκε να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στον σύλλογο και το έκανα γιατί θεώρη-
σα ότι θα συμμετείχαν σε μια ευγενή προσπάθεια.
l Τον δεύτερο χρόνο μου ζήτησαν να μείνω, παρά το γεγονός ότι μου όφειλαν μεγάλο πο-
σό. Ενώ μπορούσα να βρω πολύ καλύτερους όρους εργασίας, αποφάσισα να τους βοηθή-
σω. Χάρισα μεγάλο μέρος των χρημάτων που μου όφειλαν και μείωσα κατά πολύ τις απολαβές
μου.
l Σ΄ αυτή τη σεζόν έπρεπε να εξεταστώ μέσω μαγνητικού τομογράφου. Το έκανα. Ο προ-
πονητής μου είπε ότι θα καλυφθούν τα έξοδα από την ασφάλεια. Όμως έφυγε μετά από 8-
10 αγωνιστικές. Κι όπως αποδείχθηκε ουδέποτε καλύφθηκαν τα έξοδα για την εξέταση.
Ήρθαν να τα διεκδικήσουν από εμένα τώρα, μετά την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος.
Ο σύλλογος διαλύθηκε και δεν μπορούσαν να βρουν κάποιον παράγοντα...
l Αποφάσισα να επικοινωνήσω με πρώην παράγοντα της ομάδας και να του προτείνω να μοι-
ραστούμε το χρηματικό ποσό. Δεν ήταν τόσο τα χρήματα. Θεωρούσα ότι πρόσφερα πολλά
στο σύλλογο, στον ίδιο τον παράγοντα και είχα προσωπικό κόστος. Με έπνιγε το άδικο.
l Όταν του είπα τη σκέψη μου, απάντησε με θράσος. «Μου τα τρώγατε τόσο καιρό...». Εξορ-
γίστηκα εκείνη τη στιγμή. Ο συγκεκριμένος μπήκε στον σύλλογο μόνο και μόνο για να κερ-
δίσει εκλογή σε αξίωμα. Και το πέτυχε. Για να το πετύχει, κάποιοι παίκτες σαν εμένα έδω-
σαν πολλά για την ομάδα που χρησιμοποίησε ώστε να πετύχει τους σκοπούς του. Κατέ-
στρεψα την υγεία μου. Είχα πρόβλημα στο γόνατο και τερμάτισα πρόωρα την καριέρα μου.
Χάρισα τα λεφτά που μου όφειλαν. Δεν φτάνει που χάρισα λεφτά στον σύλλογο, τώρα κάποιοι
που πάνω στη δική μου πλάτη και σε άλλων συμπαικτών μου απέκτησαν αξιώματα, αρνού-
νται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
l Οι πιο νέοι παίκτες να προσέξουν και να μην γίνουν θύματα εκμετάλλευσης. Του πρό-
σφερα τόσα και όταν του είπα να καλύψει τα μισά χρήματα απ΄ αυτά που έπρεπε να πλη-
ρώσει μου απάντησε ότι του έτρωγα τα λεφτά...

Η πρώτη συνεδρία της χρονιάς
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ    ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 

Μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του εκ-
προσώπου Τύπου της Νέας Σαλαμίνας, Κώ-
στα Ιερείδη για την αποβολή του Κωνστα-
ντίνου Μιντίκκη στο παιχνίδι με τον Απόλ-
λωνα στο πρώτο γύρο του πρωταθλήματος,
ο ΠΑ.Σ.Π. διερεύνησε το γεγονός. Από τις
επαφές που έκανε διαπίστωσε ότι ο Άλεξ
Κωνσταντίνου δεν έκανε κάποια αντιαθλη-
τική ενέργεια για να ξεγελάσει το διαιτητή
σε βάρος του Κωνσταντίνου Μιντίκκη (σημ.
αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη). Ο παίκτης
της Σαλαμίνας στην προσπάθεια να φτάσει
τον Άλεξ Κωνσταντίνου βρήκε στο πίσω μέ-
ρος του ποδιού του και έπεσε στο έδαφος.
Μάλιστα, όπως είμαστε σε θέση να γνωρί-
ζουμε οι παίκτες ήρθαν σε επικοινωνία και
δεν υπάρχει μεταξύ τους κάποιας μορφής
παρεξήγηση. Διευκρινίζουμε, μάλιστα, πως
το γεγονός ότι μας κάλεσε ο Κώστας Ιερεί-
δης να διερευνήσουμε το θέμα, δεν μας ενο-
χλεί καθόλου. Η τοποθέτηση έδωσε το έναυ-
σμα στον Σύνδεσμο να διερευνήσει το ζή-
τημα, κι αυτό είναι προς όφελος του ποδο-
σφαίρου μας.

ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΠΡΕΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Έχουμε και υποχρεώσεις!
Είμαστε οι πρεσβευτές
του τίμιου παιχνιδιού
και πρέπει να το
καταλάβουν όλοι αυτό
Η συμπεριφορά ποδοσφαιριστών σε κάποια
παιχνίδια προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση σε
όλη τη φίλαθλη Κύπρο, προβλημάτισαν έντο-
να την ηγεσία του ΠΑ.Σ.Π., που πήρε άμεσα μέ-
τρα για αντιμετώπιση του φαινομένου.
Από τις αρχές του χρόνου άρχισαν επαφές με
ποδοσφαιριστές που είχαν απρεπή συμπερι-
φορά, ενώ μιλήσαμε και σε πυρήνες σε όλες τις
ομάδες και έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις.
Έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές ότι όπως
έχουμε δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις.
Είμαστε οι πρεσβευτές του τίμιου παιχνιδιού
και πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό. Όποτε
υποπίπτουν στην αντίληψη μας τέτοιου είδους
περιστατικά, θα προβαίνουμε και στις απαραί-
τητες παρατηρήσεις. Άλλωστε εμείς πρέπει να
δείχνουμε το καλό παράδειγμα σε όλους τους
ποδοσφαιρόφιλους.

Καμιά αντιαθλητική ενέργεια
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ    ΑΙΣΧΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Ο ΠΑ.Σ.Π. επανειλημμένα έχει θέσει θέμα συ-
μπεριφοράς γονέων σε πρωταθλημάτων μικρών
ηλικιών. Γονείς ή συγγενείς μικρών ποδοσφαι-
ριστών παρεκτρέπονται κι αυτό είναι ένα ζήτη-
μα που μας απασχολεί πολύ σοβαρά, πρωτί-
στως γιατί τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση στο

άθλημα, αλλά κι επειδή στέλνονται λανθασμέ-
να μηνύματα στους εκκολαπτόμενους Κύπρι-
ους παίκτες. Μέσα Φεβρουαρίου ο Σύνδεσμος
δημοσίευσε την ακόλουθη επιστολή στην επί-
σημη ιστοσελίδα του: «Την Κυριακή 16/02/14
στα γήπεδα S.P.Athletico στην Κορφή ο αγώνας

στην ηλικία 2002 μεταξύ Champions (2) - ΑΕΛ
δεν τελείωσε ποτέ. Συγκεκριμένα όσοι βρέθηκαν
στα γήπεδα S.P.Athletico όπου διεξάγονται αγώ-
νες Grassroots, αντί θέαμα από τους μικρούς
ποδοσφαιριστές μας παρακολούθησαν ένταση
στον αγωνιστικό χώρο, κτυπήματα με καρέκλες,
με πατερίτσες, χυδαίες βρισιές και είσοδο των
γονέων στον αγωνιστικό χώρο. Όλα αυτά μπρο-
στά στα μάτια των παιδιών. Ο διαιτητής του
αγώνα λόγω της έντασης, εντός και εκτός του
γηπέδου, διέκοψε επανειλημμένα τον αγώνα
μέχρι που έγινε η οριστική διακοπή του. Αν εί-
ναι δυνατό ένας αγώνας παιδιών να μην τελει-
ώσει ποτέ. 
Ερωτήματα:
1) Αν όλα αυτά γίνονταν σε ποδοσφαιρικό αγώ-
να οποιασδήποτε κατηγορίας της ΚΟΠ, τι επι-
πτώσεις θα είχαν τα εμπλεκόμενα Σωματεία;
2) Όλοι μικροί ποδοσφαιριστές είναι και φίλα-
θλοι, οι οποίοι κάθε εβδομάδα παρακολουθούν
τις ομάδες τους στο γήπεδο. Πώς θα συμπερι-
φέρονται αν βλέπουν την ανοχή και την ατιμω-
ρησία στους ποδοσφαιρικούς αγώνες που αγω-
νίζονται οι ίδιοι; Είναι πραγματικά κρίμα γιατί η
Κ.Ο.Π κατάφερε να πετύχει την αναβάθμιση των
παιδικών Πρωταθλημάτων Grassroots και τα παι-
διά μας να αγωνίζονται σε ένα άρτια οργανω-
μένο Πρωτάθλημα».

l Ήρθαμε σε επαφή με τον αποστολέα, ο οποί-
ος μας ζήτησε ότι θέλει να κρατήσει την ανω-
νυμία του κάτι φυσικά που το σεβαστήκαμε. 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ 

Γονιοί να σου
πετύχουν!
Γονιοί να σου
πετύχουν!
Γονιοί να σου
πετύχουν!
Γονιοί να σου
πετύχουν!
Γονιοί να σου
πετύχουν!

«Τα ψυχολογικά σας στο σπίτι σας»
Ο υπεύθυνος ακαδημιών της Ένωσης, Μηνάς Ττόφας,  μπουχτίζοντας από τα όσα σημει-
ώθηκαν στο παιχνίδι μεταξύ της ομάδας του Παραλιμνίου και της Ανόρθωσης για το πρω-
τάθλημα U17, έγινε επικριτικός με τους γονείς των εκκολαπτόμενων ποδοσφαιριστών
που έχουν χάσει το μέτρο, βάζοντας τα πράματα στη θέση τους.
Επειδή στελέχη του Συνδέσμου έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις σε παιχνίδια για
αυτά τα πρωταθλήματα και επειδή έχουμε δει βρισίδια κι επιθέσεις σε διαιτητές από γο-
νείς, μέχρι και πατεράδες να παίζουν ξύλο μεταξύ τους, δηλώνουμε ότι τα όσα αναφέρει
ο Ττόφας μας εκφράζουν απόλυτα.
Ας δούμε, όμως, τι έγραψε ο Μηνάς Τόφας: «Ντροπή!!! Αν και το παιχνίδι κύλησε σε αθλη-
τοπρεπή πλαίσια χωρίς κάτι το ιδιαίτερο -συγχαρητήρια σε προπονητές και ποδοσφαιριστές
των δυο ομάδων, παρεμπιπτόντως- αυτό που ξένισε και πρέπει να προβληματίσει γενικά, εί-
ναι ότι μερικά αρρωστημένα μυαλά και ανεγκέφαλοι που θέλουν να ονομάζονται είτε υπο-
στηρικτές ομάδων, είτε γονείς, ξέφυγαν. Καλά κάνουν να συνέλθουν και να αντιληφθούν ότι
έχουν να κάνουν με παιδιά που ήρθαν να παίξουν και να χαρούν ένα απλό παιχνίδι και όχι να
ακούν 100 ή 200 κανίβαλους να ξεστομίζουν κάθε λογής βρισιές και να κρέμονται στα συρ-
ματοπλέγματα σαν αγροίκοι καθώς οι δυο ομάδες και προπονητές δίνουν τα χέρια! Αυτά τα παι-
διά δεν είναι επαγγελματίες και δεν θα γίνουν όλοι επαγγελματίες, ούτε γεννήθηκαν για να εκ-
πληρώσουν τα όνειρα του κάθε πατέρα που έχει απωθημένο να δει τον γιο του να κάνει κα-
ριέρα και ούτε έχει το δικαίωμα να βρίζει διαιτητές, προπονητές και ποδοσφαιριστές!
Λοιπόν κύριοι… Τα απωθημένα και τα ψυχολογικά σας στο σπίτι σας για το καλό πρώτα των
παιδιών σας! Αν δεν μπορείτε να συμπεριφέρεστε σωστά θα αναγκαστούμε να ζητήσουμε
να παίζουμε κεκλεισμένων των θυρών!».

Γονιοί να σου
πετύχουν!
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KOINΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    ΔΙΑΦΟΡΑ

Και οι μικροί παίκτες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Παγκύπριας Ομο-
σπονδίας Ακαδημιών Ποδοσφαίρου συμμετέχουν στη διεθνή καμπάνια κατά του
ρατσισμού που ξεκίνησε αυθόρμητα μετά από το γνωστό περιστατικό με τον Ντά-
νι Άλβες της Μπαρτσελόνα.
Συγκεκριμένα, στην φιέστα της ΠΟΑΠ στο Μακάρειο Στάδιο που έγινε την 01/05,
μετά από πρωτοβουλία του Συνδέσμου, οι εκκολαπτόμενοι άσοι φωτογραφήθη-
καν με μια μπανάνα. Συμμετείχαν ενεργά στην καμπάνια κατά του ρατσισμού.
Θυμίζουμε ότι την Κυριακή 27/04 οπαδός της Βιγιαρεάλ έριξε μπανάνα προς το μέ-
ρος του Ντάνι Άλβες της Μπαρτσελόνα, ενώ ο τελευταίος ετοιμαζόταν να εκτελέσει
κόρνερ. Προς έκπληξη όλων ο Άλβες πήρε την μπανάνα και την έφαγε!
Αυθόρμητα άρχισε μια παγκόσμια εκστρατεία κατά του ρατσισμού, με γνωστούς
παίκτες να δημοσιεύουν φωτογραφίες του με μπανάνες στα social media. 

Σύμβολο κατά του 
Ρατσισμού η μπανάνα!

Oι αστέρες στο
«Κρυφό Σχολειό»
Ακόμα μια επίσκεψη σε σχολείο στο πλαί-
σιο της εκστρατείας του ΠΑ.Σ.Π. με στόχο
την καταπολέμηση αρνητικών φαινομέ-
νων στο ποδόσφαιρό μας και γενικότερα
στον αθλητισμό.
Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου ποδο-
σφαιριστές-μέλη μας επισκέφτηκαν το Δη-
μοτικό της Αγίας Φύλας, «Κρυφό Σχολειό».
Ο ΠΑ.Σ.Π. εκπροσωπήθηκε από τους Κέρ-
κεζ, Θεοδώρου και Πιττάκα (Άρης), Έντβιν
Ουόν, Αϊρόσα, Νικολάου (ΑΕΛ), Στέλιο Δη-
μητρίου (Ερμής), Παπουλή, Άλεξ Κωνστα-
ντίνου, Στυλιανού και Βασιλείου (Απόλ-
λωνας).
Την παρουσίαση στους μικρούς μαθητές
έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Σπύ-
ρος Νεοφυτίδης, ο οποίος με τη βοήθεια
οπτικού υλικού έστειλε τα κατάλληλα μη-
νύματα.

Η 13η Δεκεμβρίου ήταν μια ξεχωριστή ημέρα
για τον ΠΑ.Σ.Π. Ο Σύνδεσμος εγκαινίασε μια προ-
σπάθεια που αποσκοπεί στην ενημέρωση των
μαθητών για το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή.
Η αρχή έγινε από το γυμνάσιο Τραχωνίου, όπου
οι ποδοσφαιριστές-μέλη μας Μάριος Νικολάου
και Ντούσαν Κέρκεζ (αρχηγοί της ΑΕΛ και του
Άρη αντίστοιχα) έκαναν παρουσίαση για τα όσα
αντιμετωπίζουν καθημερινά. Τις ιδιαιτερότητες
και τις δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέ-
τωποι καθημερινά και γενικά όλα όσα έχουν να
κάνουν με το επάγγελμά τους.
Μέσω αυτών των ενημερώσεων πιστεύουμε ότι
θα πετύχουμε τα εξής:
1) Τα μέλη μας θα μεταδώσουν χρήσιμες πλη-
ροφορίες στους νεαρούς ποδοσφαιριστές που
θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το
άθλημα.
2) Η συναναστροφή των μαθητών με τους πο-

δοσφαιριστές, βοηθά τους πρώτους να αντιλη-
φθούν κάποια πράγματα για τους επαγγελμα-
τίες παίκτες, να τους δουν με άλλο φακό, ως αν-
θρώπους της καθημερινότητας, κι αυτό κατα-
πολεμά τον επιζήμιο για το άθλημα οπαδισμό.
3) Καλλιεργείται και δημιουργείται η κατάλληλη
αθλητική παιδεία. 

Επάγγελμα... ποδοσφαιριστής

Πέντε καταγγελίες για σικέ
Το πρωτοποριακό σύστημα RED BUTTON που τέθηκε σε εφαρμογή στην Φινλανδία, απο-
τέλεσε αντικείμενο συζήτησης σε συνεδρία του Δ.Σ. της ευρωπαϊκής FIFPro (21/01).
Όπως έγινε γνωστό στη συνεδρία, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου μας
Σπύρος Νεοφυτίδης, μέχρι στιγμής έχουν γίνει πέντε καταγγελίες από πρωταγωνιστές του
αθλήματος για προσυνεννοημένους αγώνες.
Το RED BUTTON είναι ένα σύστημα που επιτρέπει στους πρωταγωνιστές του αθλήματος να
υποβάλλουν καταγγελία για ένα στημένο παιχνίδι, χωρίς να εκτεθούν οι ίδιοι.

Εκδήλωση στο Debenhams
Το κοινωνικό του πρόσωπο και την προσπάθειά
του να δημιουργήσει σωστή αθλητική παιδεία,
φανέρωσε ο ΠΑ.Σ.Π. το πρώτο δεκαήμερο του
Δεκεμβρίου.
Ο Σύνδεσμός μας συμμετείχε σε εκδήλωση στο
Debenhams της Λεμεσού, στέλνοντας τα σωστά
μηνύματα κατά των αρνητικών φαινομένων στον
αθλητισμό, αλλά και προσφέροντας την ευκαιρία
σε παιδιά και μεγάλους να έρθουν σε επαφή με
επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
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Στο Love Football 3v3 στη Λεμεσό συμμετείχαν
125 μικροί ποδοσφαιριστές. Η παρουσία της
κοινότητας Ακρωτηρίου ήταν έντονη, αφού εκ-
προσωπήθηκε δυναμικά με αρκετές τοπικές
ομάδες, ενώ δεν ήταν λίγοι οι κάτοικοι που βοή-
θησαν εθελοντικά ή παρακολουθήσαν την εκ-
δήλωση.
Παρά το γεγονός ότι η διοργάνωση έλαβε χώ-
ρα στη Λεμεσό, στο τουρνουά συμμετείχαν ομά-
δες από την Λάρνακα, την Λευκωσία και την Πά-
φο!
Το Love Football 3V3 διοργανώθηκε με απόλυ-

τη επιτυχία και στο στάδιο Καΐμακλίου, ενώ
υπήρξε επανάληψη της εκδήλωσης στην λεω-
φόρο Μακαρίου οπού μετατράπηκε σε γήπεδο
στα πλαίσια του Pop up festival.
Αυτή τη χρονιά στη Λευκωσία, συμμετείχε δι-
πλάσιος αριθμός ποδοσφαιρικών ακαδημιών
σε σχέση με πέρσι.
Στην διοργάνωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος
Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, η πρόε-
δρος της αθλητικής επιτροπής Δήμου Λευκω-
σίας, Σούλα Κολακίδου και ο πρόεδρος του
ΠΑΣΠ Σπύρος Νεοφυτίδης.

Ποδόσφαιρο για όλους!
Αυτό είχε υπόψη της η ηγεσία του ΠΑ.Σ.Π.
όταν προχωρούσε σε συμφωνία με την IMK
Sports, για να θέσει υπό την αιγίδα της το
Love Football 3Χ3 που απευθύνεται σε ηλι-
κίες 6-13 χρονών! Σε αυτό το παιχνίδι μπο-
ρούν να λάβουν μέρος όλα ανεξαρτήτως
τα παιδιά  και όχι μόνο εκείνα που αγωνί-
ζονται σε ακαδημίες.
Η FIFA ενθαρρύνει  αυτού  του είδους παι-
χνιδιών που ονομάζει «small sided games»,
γιατί έχουν ως στόχο να αφήσουν τα παι-
διά να εκφραστούν πιο ελεύθερα και να
απολαύσουν το παιχνίδι σαν ένα φεστιβάλ
ποδοσφαίρου.

Παιδικά χαμόγελα, ενθουσιασμός, μοναδικές ποδοσφαιρικές στιγμές σκια-
γράφησαν το τουρνουά Love Football 3V3 που διεξήχθη φέτος στη Λεμεσό και
στη Λευκωσία. Συμπέρασμα: Ο σκοπός της διοργάνωσης εξυπηρετήθηκε
πλήρως.
Ο Σύνδεσμος στήριξε αυτή την προσπάθεια για να υπηρετήσει το ποδόσφαιρο,
το ευ αγωνίζεσθε και να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να ευχαριστηθούν το
άθλημα μακριά από σκοπιμότητες.

ΤΑ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙΑ ΕΔΕΙΞΑΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΟΤΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ

Το καταχάρηκαν!Το καταχάρηκαν!Το καταχάρηκαν!Το καταχάρηκαν!Το καταχάρηκαν!Το καταχάρηκαν!



PASP Beach Soccer 2014
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Το πρόγραμμα του
Τουρνουά και 

φωτορεπορτάζ από 
την περσινή εκδήλωση

Μαγευτικό διήμερο!Μαγευτικό διήμερο!Μαγευτικό διήμερο!Μαγευτικό διήμερο!Μαγευτικό διήμερο!Μαγευτικό διήμερο!Μαγευτικό διήμερο!

Το πιο ξεχωριστό Event του καλοκαιριού έχει την υπο-
γραφή του ΠΑΣΠ! Για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Σύνδε-
σμος διοργανώνει το ανεπανάληπτο PASP Beach
Soccer και είμαστε σίγουροι ότι θα κερδίσουμε και πά-
λι το στοίχημα χάρη στη δική σας συμμετοχή που το
αγκαλιάζεται κάθε χρόνο και πιο πολύ. Ραντεβού, λοι-
πόν, στις 14-15 Ιουνίου στην Κοινοτική Παραλία Πα-
ρεκκλησιάς για ένα μαγευτικό διήμερο!

Το πιο ξεχωριστό Event του καλοκαιριού έχει την υπο-
γραφή του ΠΑΣΠ! Για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Σύνδε-
σμος διοργανώνει το ανεπανάληπτο PASP Beach
Soccer και είμαστε σίγουροι ότι θα κερδίσουμε και πά-
λι το στοίχημα χάρη στη δική σας συμμετοχή που το
αγκαλιάζεται κάθε χρόνο και πιο πολύ. Ραντεβού, λοι-
πόν, στις 14-15 Ιουνίου στην Κοινοτική Παραλία Πα-
ρεκκλησιάς για ένα μαγευτικό διήμερο!

Το πιο ξεχωριστό Event του καλοκαιριού έχει την υπο-
γραφή του ΠΑΣΠ! Για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Σύνδε-
σμος διοργανώνει το ανεπανάληπτο PASP Beach
Soccer και είμαστε σίγουροι ότι θα κερδίσουμε και πά-
λι το στοίχημα χάρη στη δική σας συμμετοχή που το
αγκαλιάζεται κάθε χρόνο και πιο πολύ. Ραντεβού, λοι-
πόν, στις 14-15 Ιουνίου στην Κοινοτική Παραλία Πα-
ρεκκλησιάς για ένα μαγευτικό διήμερο!

Το πιο ξεχωριστό Event του καλοκαιριού έχει την υπο-
γραφή του ΠΑΣΠ! Για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Σύνδε-
σμος διοργανώνει το ανεπανάληπτο PASP Beach
Soccer και είμαστε σίγουροι ότι θα κερδίσουμε και πά-
λι το στοίχημα χάρη στη δική σας συμμετοχή που το
αγκαλιάζεται κάθε χρόνο και πιο πολύ. Ραντεβού, λοι-
πόν, στις 14-15 Ιουνίου στην Κοινοτική Παραλία Πα-
ρεκκλησιάς για ένα μαγευτικό διήμερο!

Το πιο ξεχωριστό Event του καλοκαιριού έχει την υπο-
γραφή του ΠΑΣΠ! Για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Σύνδε-
σμος διοργανώνει το ανεπανάληπτο PASP Beach
Soccer και είμαστε σίγουροι ότι θα κερδίσουμε και πά-
λι το στοίχημα χάρη στη δική σας συμμετοχή που το
αγκαλιάζεται κάθε χρόνο και πιο πολύ. Ραντεβού, λοι-
πόν, στις 14-15 Ιουνίου στην Κοινοτική Παραλία Πα-
ρεκκλησιάς για ένα μαγευτικό διήμερο!

14 και 15 Iουνίου 
από τις 07:00 

μέχρι τις 19:00
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ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH SOCCER ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH SOCCER

Οι συντελεστές
Διοργανωτής: ΠΑ.Σ.Π.
Συνδιοργανωτής: ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ.
Μεγάλος Χορηγός: HOLLAND & BARRETT
Χορηγοί: ALPHA BANK, RESPECT MED, ZEUS.
Υποστηρικτές: CARLSBERG, ΑΓΡΟΣ, BLUE
PHARMACIES, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, COPPERTONE, BODY ART
MAGAZINE, FIND FOOTBALL TALENT,
HERCULES, CERA di CUPRA, SEE YOU TRAVEL,
STR8, ST. RAPHAEL HOTEL

Για 5η σερί χρονιά
Το PASP Beach Soccer θα γίνει το Σαββατοκύ-
ριακο 14-15 Ιουνίου 2014 στην Κοινοτική Πα-
ραλία Παρεκκλησιάς (09.00-19.00) για 5η συ-
νεχή χρονιά.
Το Σάββατο θα γίνουν οι αγώνες ακαδημιών
και των παιδιών γεννηθέντων το 2003, ενώ η
Κυριακή θα είναι αφιερωμένοι στους Παλαίμα-
χους και στους τελικούς Παλαιμάχων και Ακα-
δημιών.
Ο ΑΝΤ1 ως χορηγός επικοινωνίας θα καλύψει
όλο το τουρνουά, ενώ ο τελικός των παλαιμά-
χων θα μεταδοθεί ζωντανά.

Πρόγραμμα και ομάδες
Μία σημαντική αλλαγή στο φετινό πρόγραμμα
είναι ότι οι ομάδες των παλαιμάχων θα είναι 6
και όχι 8 και οι αγώνες δεν θα είναι knock-out,
αλλά θα χωριστούν σε 2 ομίλους των 3 ομάδων,
ώστε να δοθεί η ευκαιρία και στους ποδοσφαι-
ριστές που συμμετέχουν να παίξουν πιο πολλά
παιχνίδια.

Οι ομάδες αυτές θα στηρίζονται από τους
ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ, HOLLAND & BARRETT, ALPHA
BANK, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΝΤ1,  RESPECT MED.

Οι 12 Ακαδημίες που συμμετέχουν (Κλιμά-
κια Λεμεσού) / Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ, ΑΠΕΑ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΟΕΛ, BARCELONA,
CALCIOMANIA, CAMPUS SPORTIVO,
CHAMPIONS, Ε.Ν. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
Ε.Ν.ΥΨΩΝΑ, ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,
ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΤΟ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Σε όλους τους συμμετέχοντες, παιδιά και πα-
λαίμαχους, θα δοθούν δώρα από τον ΠΑ.Σ.Π. &
τους χορηγούς, ενώ στους νικητές θα δοθούν
μετάλλια και κύπελλα. Θα υπάρξουν επίσης δώ-
ρα-έκπληξη στον καλύτερο σκόρερ, στον κα-
λύτερο τερματοφύλακα και στους MVP από τις
2 κατηγορίες.
Στα παιδιά θα δοθούν, επίσης, πιστοποιητικά
συμμετοχής.
Στην διακοπή του μεσημεριού της Κυριακής θα
υπάρχει Fitness Show από το Body Art
Magazine, καθώς και ακριβώς πριν τον τελικό
των παλαιμάχων. Επίσης θα συμμετέχουν και
cheerleaders.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/06/14
1ος αγώνας 09:00 - 09:30
2ος αγώνας 09:40 - 10:10
3ος αγώνας 10:20 - 10:50
4ος αγώνας 11:00 - 11:30
5ος αγώνας 11:40 - 12:10
6ος αγώνας 12:20 - 12:50
1ος Προημιτελικός 14:30 - 15:00
2ος Προημιτελικός 15:10 - 15:40
3ος Προημιτελικός 15:50 - 16:20
1ος Ημιτελικός 16:30 - 17:00
2ος Ημιτελικός 17:10 - 17:40

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/06/14
1ος αγώνας 09:00 - 09:40
2ος αγώνας 09:50 - 10:30
3ος αγώνας 10:40 - 11:20
4ος αγώνας 11:30 - 12:10
5ος αγώνας 12:20 - 13:00
6ος αγώνας 13:10 - 13:50
Fitness show 14:00 - 14:40
1ος Ημιτελικός Παλαιμάχων 14:50 - 15:30
2ος Ημιτελικός Παλαιμάχων 15:40 - 16:20
Μικρός Τελικός Ακαδημιών 16:30 - 17:00
Μεγάλος Τελικός Ακαδημιών 17:10 - 17:40
Fitness show 17:50 - 18:00 Live
Μεγάλος Τελικός 18:10 - 18:50 Live
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ   THE CARLSBERG FOOTBALL EXPERIENCE

Ραντεβού με
την ιστορία...
Ραντεβού με
την ιστορία...
Ραντεβού με
την ιστορία...
Ραντεβού με
την ιστορία...

Ο ΠΑ.Σ.Π. συμμετείχε ενεργά στην ψυ-
χαγωγική - εκπαιδευτική ποδοσφαι-
ρική έκθεση «Celebrate Football - The
Carlsberg Football Experience».
Ο Σύνδεσμος μετά από πρόσκληση
που δέχθηκε «έστησε» το περίπτερό
του και φρόντισε να εξασφαλίσει ιστο-
ρικές φανέλες!

Συγκεκριμένα, όσοι επισκέφτηκαν το περί-
πτερό μας στο χώρο του Annex 3 στο εμπο-

ρικό κέντρο The Mall of Cyprus, είδε από κο-
ντά φανέλες που φόρεσαν ο Μιχάλης Κων-
σταντίνου, ο Μάριος Χριστοδούλου, ο Γιώρ-

γος Μερκής, ο Μαρίνος Σατσιάς, ο Νίκος Πα-
ναγιώτου και ο Γιάννης Οκκάς, αλλά και μεγά-

λα ονόματα στην ιστορία του παγκοσμίου πο-
δοσφαίρου όπως είναι οι Λουίς Φίγκο και Κάρ-
λες Πουγιόλ.
Η έκθεση γενικά πρόσφερε μια μοναδική ευκαι-
ρία στους... ιστοριοδίφες του ποδοσφαιρικού
χώρου. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν 3000 αυθεντικά, συλλεκτικά και πο-
δοσφαιρικά αντικείμενα. Ο διοργανωτής του
«Celebrate Football -The Carlsberg Football
Experience» Γιώργος Ζαννέτος στα εγκαίνια
(24/04) είχε αναφέρει ότι ο χώρος όπου φι-
λοξενήθηκαν τα εκθέματα καταλαμβάνει εμ-
βαδόν 1100 τετραγωνικών μέτρων και ο μέ-
σος όρος που χρειάζεται κάποιος για να την
απολαύσει είναι 75 λεπτά.

Ο Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. Σπύρος Νεοφυτίδης
με τον πασίγνωστο Οσβάλντο Αρντίλες, ο
οποίος το 1978 πανηγύρισε την κατάκτηση
του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Εθνική

Αργεντινής και ήταν το κεντρικό πρόσωπο στα
εγκαίνια (24 Απριλίου).

Ο ΠΑ.Σ.Π. ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ THE CARLSBERG FOOTBALL EXPERIENCE

Ραντεβού με
την ιστορία...
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Ο εν λόγω οργανισμός που έχει ως στόχο την εκπαίδευση αν-
θρώπινου δυναμικού προσφέρει μια πλήρη υποτροφία αξίας
1000 ευρώ στον MVP του Beach Soccer και μισή υποτροφία αξίας
500 ευρώ σε έναν τυχερό που θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση
ανάμεσα στο κοινό που θα παρακολουθήσει το καθιερωμένο
τουρνουά στην άμμο.
Η συνεργασία μεταξύ του Συνδέσμου εγκαινιάστηκε σε συνά-
ντηση που έγινε στα γραφεία της Global Recruitment Solutions στη
Λεμεσό. Από πλευράς ΠΑ.Σ.Π. συμμετείχε ο πρόεδρος Σπύρος
Νεοφυτίδης και ο στενός συνεργάτης του Συνδέσμου Λοΐζος Χρυ-
σοστόμου. Οι δυο τελευταίοι τα είπαν με την Συνιδρύτρια και Γε-
νική Διευθύντρια της εταιρείας, Donna Stephenson καθώς και
τον διευθυντή του FX Careers training school, Άντριου Σαββίδη.
Οι δυο πλευρές συζήτησαν τρόπους περαιτέρω συνεργασίας
ώστε να προσφέρει ο ΠΑ.Σ.Π. στα μέλη του ακόμη ένα εναλλα-
κτικό σχέδιο μόρφωσης και πιθανής εργοδότησης μέσω του προ-
γράμματος.
To FX Careers training school είναι ένα μηνιαίο ολοκληρωμένο
πρόγραμμα φοίτησης που έχει ως στόχο την εκπαίδευση αν-
θρώπινου δυναμικού και στη συνέχεια τη βοήθεια των αποφοίτων
του προγράμματος ώστε να εργοδοτηθούν σε εταιρείες συναλ-
λαγών συναλλάγματος, μετοχών, options και μετάλλων.
Συνεργάτες του FX Careers, οι οποίοι προσλαμβάνουν μερικούς
από τους απόφοιτους του προγράμματος, είναι μεγάλες εταιρεί-
ες που εδρεύουν στη Κύπρο όπως οι ακόλουθες: IronFX, FXTM,
FXPro, Leverate, MetaQuotes, Banc De Binary, 24Options και Liq-
uid Markets.
Το FX Careers training school είναι μία συνεργασία των εταιρειών
Conversion Pros και της Global Recruitment Solutions, η οποία
παρέχει συμβουλές μισθοδοσίας και ειδικεύεται στην παροχή του
ανθρώπινου κεφαλαίου σε εταιρείες.
Το PASP Beach Soccer θα γίνει το Σαββατοκύριακο 14-15 Ιουνίου
2014 στην Κοινοτική Παραλία Παρεκκλησιάς από τις 09.00 το
πρωί μέχρι και τις 07.00 το απόγευμα για 5η συνεχή χρονιά.
Το Σάββατο θα είναι αφιερωμένο στις ακαδημίες και στα παιδιά
ηλικίας του 2003 ενώ η Κυριακή στους Παλαίμαχους και στους
τελικούς Παλαιμάχων και Ακαδημιών.  

Νέα συνεργασία με FX Careers training school

Μοναδική προσφορά 
για το ΠΑ.Σ.Π. Beach Soccer!
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Η επαγγελματική αποκατάσταση των μελών
μας μετά τη δύση της ποδοσφαιρικής τους κα-
ριέρας μας ωθεί συνεχώς στην σύναψη συμ-
φωνιών και συνεργασιών με στόχο να προ-
σφέρουμε όσες πιο πολλές εκπαιδευτικές ευ-
καιρίες στα μέλη μας.
Σ΄ αυτό το πλαίσιο έχουμε εξασφαλίσει υπο-
τροφίες μέχρι και 50% για φοίτηση στο Πανε-
πιστήμιο UClan Cyprus.
l Οι υποτροφίες θα παραχωρούνται σε ποδο-

σφαιριστές που εμείς θα συστήνουμε βάση
αξιολογήσεων και κριτηρίων.
Εξάλλου, ποδοσφαιριστές με ενεργή συμμε-
τοχή σε εθνικές ομάδες και/ή αξιόλογες δια-
κρίσεις στο εξωτερικό  θα έχουν επιπρόσθετες
μειώσεις στα σπουδαστικά τους έξοδα.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι σε φοιτητές
με ψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις (βαθμό απο-
λυτηρίου 18,50 και άνω) ήδη προσφέρονται
υποτροφίες ύψους 50%. 

Υποτροφίες μέχρι και 50% στο Πανεπιστήμιο UClan Cyprus!

Το FX Careers training school 
στο πλευρό του ΠΑ.Σ.Π. στηρίζοντας
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ   ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ   ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Λιτή αλλά γεμάτη λάμψη ήταν η εκδήλωση στο C House Lounge στη Λευκωσία που
πραγματοποιήθηκε στις 16/4. Όπως κάθε χρόνο ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδο-
σφαιριστών βράβευσε τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές των μικρών κατηγοριών
για τη σεζόν 2013-14, σε μια εκδήλωση που είχε τη δική της ξεχωριστή σημασία.
Ο Σύνδεσμος τίμησε τους αφανείς ήρωες, τους ποδοσφαιριστές που σε πολλές πε-
ριπτώσεις καλούνται να ξεπεράσουν φαινομενικά ανυπέρβλητα εμπόδια για να κά-
νουν τη δουλειά τους στο γήπεδο, λόγω της ιδιομορφίας των μικρών κατηγοριών.
Αυτό που χαροποίησε ιδιαίτερα την ηγεσία του ΠΑ.Σ.Π. ήταν η παρουσία των συ-
ντρόφων των ποδοσφαιριστών, οι οποίες γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες
που περνούν. Μάλιστα, το χάρηκαν ιδιαίτερα που αναγνωρίστηκαν οι μόχθοι των
ανθρώπων τους.
Κι αυτό είναι κάτι που ικανοποιεί ακόμη περισσότερο τον Σύνδεσμο, που βλέπει ότι
αυτές οι βραβεύσεις -τις οποίες έχει καταστήσει θεσμό- έχουν νόημα και ουσία.

ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΣΕΖΟΝ Ο ΠΑΣΠ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ   ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Αυτοί είναι οι ήρωες!

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 11ΑΔΑ Β΄1
Τερματοφύλακας
Σίμος Τσιάκκας (Ν&Σ Ερήμης)

Αμυντικοί
Πέτρος Μέσσιος (Αγία Νάπα)
Πιεράκης Καστάνας (Ομόνοια Αραδίππου)
Νίκος Νικολάου (Ολυμπιακός)
Παναγιώτης Παναγιώτου (Οθέλλος)

Μέσοι
Αντώνης Παναγή (Ομόνοια Αραδίππου)
Μάριος Λουκά (Αγία Νάπα)
Χρίστος Μοδέστου (Αναγέννηση Δερύνειας)

Επιθετικοί
Γιώργος Κολοκούδιας (Αγία Νάπα)
Ανδρέας Κυπριανού (Αναγέννηση Δερύνειας)
Ανδρέας Πιτταράς (Ν&Σ Ερήμης)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 11ΑΔΑ Β΄2
Τερματοφύλακας
Γιώργος Λοΐζου (Χαλκάνορας)

Αμυντικοί
Βαρνάβας Ξιουφαρίδης (Ε.Ν.Παρεκκλησιάς)
Αδάμος Ευσταθίου (ΠΑΕΕΚ)
Λιάσος Λουκά (Καρμιώτισσα)
Θεοφάνης Λαγός (Χαλκάνορας)

Μέσοι
Ανδρέας Πάρπας (Διγενής Ορόκλινης)
Νικόλας Ορατίου (ΠΑΕΕΚ)
Πανίκος Ευθυμιάδης (Χαλκάνορας)

Επιθετικοί
Νίκος Παναγίδης (Καρμιώτισσα)
Έντουαρντ Μασίνουα (Καρμιώτισσα)
Γιώργος Καβάζης (ΑΕΖ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
Δημήτρης Φιλίππου (ΑΕΠ)
Παναγιώτης Διονυσίου (Ονήσιλος Σωτήρας)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΘΟΥΣ
ΑΕΠ

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Β΄1 κατηγορία
Γιώργος Κολοκούδιας (Αγία Νάπα)
Β΄2 κατηγορία
Έντουαρντ Μασίνουα (Καρμιώτισσα)
Γ΄ κατηγορία
Ταξιάρχης Θανέλλας (ΕΝΑΔ)
Δ΄ κατηγορία
Ανδρέας Ιωάννου  (Αμαθούς Αγίου Τύχωνα)

ΟI ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ:
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  CYPRUS ACADEMY CHAMPIONSHIP

Η 30η Μαρτίου ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για τον ΠΑΣΠ.  Στα γήπεδα του Γιώργου Κοντίδη, στην
περιοχή Νίκου Παττίχη στη Λεμεσό, έγιναν τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής και οι απονο-
μές στο πλαίσιο του τουρνουά Cyprus Academy Championship, για τις ομάδες με ποδοσφαιριστές
που έχουν γεννηθεί στις χρονολογίες 2005-07.
Η αθλητική αυτή εκδήλωση που είναι υπό την αιγίδα του Συνδέσμου μας, πρόσφερε ικανοποίηση
στα παιδιά και μπορούμε να πούμε ότι πέτυχε απόλυτα. Δεν το λέμε εμείς, αλλά το… καταμαρτυ-
ρούν τα φωτογραφικά στιγμιότυπα.
Ο ΠΑ.Σ.Π. έβαλε τη σφραγίδα του στην όλη διοργάνωση, καθώς βάσει της μορφής που είχε το
τουρνουά υπερτονίστηκε ότι σημασία δεν έχει μόνο η νίκη, αλλά κυρίως η ευγενής άμιλλα.
Επιπλέον, τα μέλη των ομάδων που συμμετείχαν στο τουρνουά είχαν την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουν οπτικό υλικό με θέμα την καταπολέμηση των αρνητικών φαινομένων στον αθλητισμό
και δη στο ποδόσφαιρο.

ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΣΤΕΙΛΑΜΕ 
ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΣΟΥΣ ΣΤΟ CYPRUS ACADEMY 

Όπου υπάρχει άμιλλα
υπάρχει και νίκη!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΦΙΕΣΤΑ ΠΟΑΠ

Ξαναγέμισε ζωή το πρωί της Πρωτομαγιάς το Μα-
κάρειο στάδιο. Πάνω από 5.000 νεαροί ποδοσφαι-
ριστές και χιλιάδες γονείς και φίλαθλοι έδωσαν το
παρών τους στη μεγάλη φιέστα της Παγκύπριας
Ομοσπονδίας Ακαδημιών Ποδοσφαίρου (ΠΟΑΠ).
Βραβεύτηκαν οι πρωταθλήτριες ομάδες όλων των
ηλικιακών κατηγοριών, τα άτομα που ξεχώρισαν
για το fair play, ενώ όλα τα παιδιά παρέλασαν ενώ-
πιων των φιλάθλων και πήραν αναμνηστικά με-
τάλλια, δεχόμενοι το χειροκρότημα για την προ-
σπάθεια τους σε όλη τη σεζόν. Όπως είπε ο πρόε-
δρος της ΠΟΑΠ κ. Κώστας Ευθυμιάδης «κάποιοι εί-
ναι πρωταθλητές, όμως για εμάς όλα τα παιδιά είναι
νικητές».
Με τον τρόπο αυτό έπεσε η αυλαία του μεγαλύτερου
πρωταθλήματος ακαδημιών στην Κύπρο, όπου συμ-
μετείχαν 42 ακαδημίες, 215 ομάδες και πέραν των
3.000 ποδοσφαιριστών, 6-16 χρόνων. Λιγότερο από
δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της, η ΠΟΑΠ είναι Ομο-
σπονδία μέλος του ΚΟΑ και διοργανώνει το πιο με-
γάλο πρωτάθλημα ακαδημιών στην Κύπρο.
Παρούσα η πρόεδρος του ΚΟΑ κα Κλέα Χατζηστε-
φάνου – Παπαέλληνα, υπογράμμισε τη σημασία της
ενασχόλησης τόσων χιλιάδων παιδιών με τον αθλη-
τισμό.  Στον χαιρετισμό της εξέφρασε την ικανο-
ποίηση της για την προσπάθεια που κάνει η ΠΟΑΠ
και τον εντυπωσιασμό της για τη μαζική παρουσία

των φιλάθλων που γέμισαν το Μακάρειο. Πα-
ράλληλα τόνισε ότι ΚΟΑ και ΠΟΑΠ θα έχουν
ακόμη πιο στενή συνεργασία στο μέλλον.
Ο πρόεδρος της ΠΟΑΠ, κ. Κώστας Ευθυμιάδης,
τίμησε τους δύο μεγάλους χορηγούς του Πρω-
ταθλήματος «Φούρνοι Ζορπάς», παραδίδοντας τι-
μητική πλακέτα στον Εκτελεστικό Πρόεδρο των
Φούρνων Ζορπάς κ. Κώστα Ζορπά και στον γε-
νικό διευθυντή της Σχολής Φόρουμ κ. Χρίστο
Τζιαπούρα. Το πρωτάθλημα υποστήριξαν επί-
σης οι uhlsport, copy type, βιβλιοπωλεία Parga
και τα έπαθλα Kangaroo.

Οι πρωταθλητές
Από δύο τίτλους πρωταθλητή κέρδισαν η Ακα-
δημία Ευθυμιάδης, στις κατηγορίες 2002 και 2004
και οι Ακαδημίες Αθηαίνου στα περιφερειακά
πρωταθλήματα 2004 και 2006. Back to Back για
την Φάρμα Χρύση Μιχαήλ στην κατηγορία 2005. 
Στην κατηγορία 2006 πρωταθλήτρια η Fun Fever,
στο 2003 η Arsenal νικώντας στον τελευταίο αγώ-
να το Campione με το οποίο ισοβάθμησε, και
στην κατηγορία 2001 πρωταθλητής αναδείχθη-
κε ο Παναθηναϊκός. Στην κατηγορία για παιδιά
γεννηθέντα το 1999 και το 2000 πρωταθλήτρια

αναδείχθηκε η Nicosia FC Falcon και στην
1997/98 η Blossom. 

Πράσινη κάρτα
Η πράσινη κάρτα, μία ακόμα καινοτομία της
ΠΟΑΠ, δόθηκε στους προπονητές Βησσαρίων
Οσιπίδη και Χρίστος Ανδρέου και στους ποδο-
σφαιριστές Τάσος Γεωργίου και Ευάγγελος Θε-
οδώρου, οι οποίοι ξεχώρισαν για το ήθος τους. Τα
έπαθλα ήθους έδωσε ο Πρεσβευτής Fair Play
Λουκής Τερεζόπουλος, ο οποίος δεν παρέλειψε
να εξηγήσει στα παιδιά την πράξη – πρότυπο
του Βαλεντίνου Σιέλη να σώσει έναν αντίπαλο
αλλά πάνω απ’ όλα συναθλητή, ενώ υπογράμμι-
σε και το παράδειγμα του Κριστιάνο Ρονάλντο
που βοήθησε ένα μικρό παιδί να κάνει μία δύ-
σκολη επέμβαση.

Η γιορτή
Τις βραβεύσεις ακολούθησε μεγάλο πάρτι εντός
του αγωνιστικού χώρου του Μακαρείου σταδίου,
με φαγητό από τους Φούρνους Ζορπάς. Το πάρ-
τι διήρκεσε μέχρι το μεσημέρι, με τους μικρούς
μας φίλους να επιδίδονται με τη ψυχή τους σε
πολλά παιχνίδια, ποδοσφαιρικά και άλλα.
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Πλέον τα δημόσια άρθρα και οι δη-
λώσεις υπεύθυνων - ή ανεύθυνων
καλύτερα - διοικούντων του ποδο-
σφαίρου για το πώς θα γλιτώσουν
την ομάδα τους από τα χρέη, δια-
λύοντας την στα χαρτιά και φτιά-
χνοντας μια άλλη την ίδια, έχουν
αυξηθεί.
Βασικά μας εξηγούν πώς θα κάνουν
ένα πολύ καλά στημένο οικονομικό
τέχνασμα και απόλυτα νόμιμο με
βάση τα παραθυράκια του νόμου.
Την μια μας έλεγαν για την Νέα
Ομόνοια Λευκωσίας, άλλοι μιλού-
σαν για την ένωση της Αλκής με άλ-
λη ομάδα, τώρα λένε για την νέα
Πάφο και για την Ανανεωμένη Ένωση Κου-
κλιών (ΑΕΚ)!
Και αναρωτιέμαι πως τα κατάφεραν όλοι
αυτοί οι ανεύθυνοι που κατέστρεψαν τα
σωματεία μας! Βασικά το ερώτημα είναι το
γιατί τους άφησαν, διότι το πώς τα κατά-
φεραν είναι πολύ εύκολο να απαντηθεί.
Άλλοι δεν είχαν ιδέα με το αντικείμενο, άλ-
λοι ήταν υπερβολικά ανεύθυνοι και αισιό-
δοξοι και άλλοι εξυπηρετούσαν τα δικά
τους συμφέροντα.
Είναι, όμως, αδιανόητο για μένα να γίνεται
κάτι τέτοιο και κανείς να μην διαμαρτύρε-
ται. Στην ουσία διαβάζω ότι μια ομάδα θα
αλλάξει ένα όνομα τυπικά στα χαρτιά και
όσοι έχουν δεδουλευμένα να παίρνουν από
αυτήν (ποδοσφαιριστές, προπονητές, φυ-
σιοθεραπευτές, ιατροί, φροντιστές, δάνεια
τραπεζικά κ.α.) δεν θα μπορούν να τα διεκ-
δικήσουν και η «νέα» ομάδα θα ξεκινήσει
και πάλι χωρίς χρέος από την αρχή.
Και ποιος μας λέει ότι οι ίδιοι ανεύθυνοι δεν
θα χρησιμοποιήσουν την ίδια τακτική και
στο μέλλον; Στο τέλος θα έχουμε τη «Νεό-
τερη - Νέα Πάφο»; Και ποια εμπιστοσύνη
θα υπάρξει ξανά για μια τέτοια ομάδα;
Κανείς δεν σκέφτεται τον κόπο και τον χρό-
νο των ποδοσφαιριστών και όλων όσων

εργάζονταν κι αγωνίζονταν
εν τέλει αμισθί; Δεν μιλώ για
τους ακριβοπληρωμένους
των δεκάδων και εκατοντά-
δων χιλιάδων ευρώ (που κι
αυτοί έχουν το δικαίωμα
στα δεδουλευμένα τους).
Υπάρχουν όμως Κύπριοι νε-
αροί ποδοσφαιριστές (τρα-
νό παράδειγμα η Αλκή), που
αγωνίζονταν με πολύ χαμη-
λά συμβόλαια, απλά για να
έχουν ένα εισόδημα, που
έβγαιναν από τον στρατό
και τον λίγο χρόνο που εί-
χαν τον διέθεταν για την

ομάδα, άλλοι μεγαλύτεροι αγωνίζονταν
πραγματικά για να ζήσουν την οικογένεια
τους με μισθούς αρκετά χαμηλούς. Και δια-
βάζουμε εμπεριστατωμένα άρθρα για το
πώς θα τους γελάσουν οι ομάδες για να
τους αφήσουν απλήρωτους! Και μάλιστα
πολλές φορές αυτά τα λένε και τα γράφουν
διοικούντες με περηφάνια για το σχέδιο
τους. Αυτό είναι κατάντια.
Και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Παλεύουν
μόνοι τους οι ποδοσφαιριστές και ο ΠΑΣΠ.
Κανένα ΜΜΕ δεν λέει για την ηθική ντροπή
(το λιγότερο) που πρέπει να νιώθουν όλοι
όσοι οδήγησαν και οδηγούν τα σωματεία
μας σε αυτό το δρόμο. Όταν ο Ορφανίδης
είχε αφήσει τόσο κόσμο χωρίς δουλειά
ήταν δίκαια το πρώτο θέμα και τον κατη-
γορούσαν μέρα-νύχτα. Σκεφτείτε λοιπόν
τότε μέσα σε μία νύχτα οι υπεραγορές
«Ορφανίδης» να μετονομάζονταν σε «Αγα-
μεμνονίδης» και να συνέχιζαν τη λειτουρ-
γία τους αφήνοντας ξεκρέμαστους τους
πρώην υπαλλήλους, προμηθευτές, συνε-
ταίρους και απλήρωτα δάνεια. Θα τον άφη-
ναν να συνέχιζε με νέο όνομα; Μπορεί νο-
μικά να ήταν κατοχυρωμένος όμως κανέ-
νας δεν θα τον ξανά εμπιστευόταν και η
κοινωνία θα του έκανε πόλεμο - εμπάργκο. 

Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΣ

Τεχνάσματα διάλυσης και 
ανασύστασης με νέο όνομα

Γράφει ο Λοΐζος
Χρυσοστόμου
BSc Διεθνείς, 

Ευρωπαϊκές και
Οικονομικές
Σπουδές UCY

ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ   ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΙΕΣΤΑ ΤΗΣ ΠΟΑΠ

Νικητές όλοι τους!Νικητές όλοι τους!Νικητές όλοι τους!Νικητές όλοι τους!Νικητές όλοι τους!
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An English insight  in Cypriot football

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

6-9. Top goals of the season
awards
On the 5th of May PASP hosted the
Top Goals Holland & Barrett at Cy-
ta’s central offices in Nicosia. It was
a beautiful ceremony where the
most spectacular goals of the 2013-
14 season were praised. The half
line strike of Mose Ohayon of
Anorthosis won top spot, with
Diego Leon’s (Nea Salamina) free
kick goal following in second posi-
tion.

10-11. League disruption
The incident at the AEL-APOEL title
decider on the 17th of May, where
Kaka of APOEL was injured by a
flare thrown by a fan, an event that
resulted in the game being aban-
doned, proved once again that
Cypriot football is problematic and

needs strong decisions to turn
things around.

12-13. Minimum contract terms
A big win for the footballers in
Cyprus is the April decision to im-

plement from the new season mini-
mum contract terms for all players.
This fact will help the footballers to
insure that their employment terms
are fair and secured.

14. Ishmael Danjaji saga
29 year old footballer Ishmael Dan-
jaji from Sierra Leone has been kept
in a Cypriot jail for over a year due
to his residence permit expiring.
The saga of the 29 year old, who

played for numerous clubs in
Cyprus the past ten years, has
raised international attention.

15. Neofytides on insurance
Following the serious injury of Dim-

itris Moulazimis of Enosis Neon Par-
alimni, PASP president Spyros Neo-
fytides spoke to a website and stat-
ed that unless proper insurance
coverage for the players is put for-
ward, he won’t allow the Union’s
members to play football come the
next season.

16. Bomb scare for Trattos
FIFA international referee Leontios
Trattos was shocked in February
when a bomb exploded on his
parked car. PASP has stood by the
side of the president of the refer-
ee’s Union.

18. The example of Santander
The decision by the footballers of
Racing Santander to walk off the
pitch as a measure of complaint
against the inability of their club to
pay their wages has been greeted
by PASP.

The 19th edition of the of-
ficial magazine of the
Pancyprian Footballers
Union (PASP) features an
array of stories about the
beautiful game in Cyprus
and abroad.
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19. Punished for nothing
Adamos Efstathiou of PAEEK was
handed a three match ban and a
thousand euro fine for raising his
middle finger to the fans of the op-
ponent team. But the problem is
that Efstathiou never actually used
such an inappropriate signal. Video
evidence of the match showed that
the PAEEK player was indeed inno-
cent; something the disciplinary
committee didn’t take in considera-
tion.

20-21. The Pafos problem
The 2013-14 football season was a
tragedy for the Pafos football club.
Economic problems created various
problems to the team’s footballers
who in many cases had to borrow
money so they can provide their
families with the essentials.

22-23. Scholarships for the 
players
The Pass4soccer program offers
scholarships for young players of
15 years old and above. Also, Bebe
of AEL spoke about his decision to
start studying in the European Uni-
versity, by taking advantage of the
scholarship program the Union of-
fers to its members.

26. Various incidents
A former footballer spoke about
the incident he witnessed in a club
where he was forced to pay the
medical bill because of the lack of
insurance by the team. Also, an
Omonia Aradippou player talks
about the decision the match
against APEP in December to go
forward, despite the snow covered
pitch being a potential hazard for
players.

27. Footballers behaviour
The leaders of PASP have started an
island wide campaign to inform
footballers of the necessity to be-
have on the pitch. The players are
the first ones that need to imple-
ment fair play on the playing field.

28. Parent hooligans
A big problem that is on the rise is
the unsporting behaviour of par-
ents who attend younger aged
leagues around Cyprus. It is an is-
sue that PASP has touched via an-
nouncements to the Press.

30. Fun at the Love Football 3v3
The children that participated at
the two Love Football 3v3 tourna-
ments in Limassol and Nicosia in
May had fun. PASP was one of the
supporters of the successful tour-
naments.

34. Celebrate Football
A unique football exhibition took
place at the Mall of Cyprus be-
tween April 23rd and June 1st.
Thousands of football memorabilia
were on show in the “Celebrate
Football – The Carlsberg Football

Experience” event, giving the fans
the opportunity to witness and
learn the history of the Game. PASP
was also present at the exhibition
with jerseys of Cypriot internation-
als.

36-37. Lower division awards
On the 16th of April, PASP hosted
the annual awards of the lower di-
visions. Teams and players that ex-
celled throughout the year were
honoured at the event staged at C
House Lounge in Nicosia.

38. Cyprus Academy 
Championship
PASP hosted the Cyprus Academy
Championship finals under its aus-
pices. On March 30th in Limassol
the championship, that featured
players born between 2005 and
2007, concluded in a lovely setting.

40. The new naming trick
Loizos Chrisostomou (BSc Interna-
tional, European and Economic Stud-
ies UCY) writes about the new trick to
dissolve clubs and reintroduce them
with a different name and no... debts.

41. Successful celebration by
POAP
On the 1st of May at Makareio sta-
dium, the Pancyprian Football
Academy Federation (POAP) hosted
their season finale celebration with
thousands of young footballers and
parents filling up the Nicosia stadi-
um.

46. George Paschalides seminar
With the cooperation of the Refer-
ees Union and the Football Coach-
es Union, PASP hosted an interest-
ing seminar with researcher George
Paschalides as the main speaker.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ

Σεμινάριο Γιώργου Πασχαλίδη 
- tri-anthropo-types!
Στις 27 Νοεμβρίου (2013) ο ΠΑ.Σ.Π. σε συνεργα-
σία με τον Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου και τον
Σύνδεσμο Κυπρίων Προπονητών Ποδοσφαίρου,
διοργάνωσε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σεμινά-
ριο.
Πιο συγκεκριμένα, στο οίκημα του Σ.Δ.Κ. ο έλλη-
νας ερευνητής Γιώργος Πασχαλίδης, μετέδωσε
κάποιες από τις γνώσεις του σε μέλη των τριών
συνδέσμων, τα οποία είχαν μια μοναδική εκπαι-
δευτική εμπειρία.
Αυτό που χαροποίησε ιδιαίτερα τον Σύνδεσμό
μας, είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία «αγκαλιάστη-
κε» από τους ποδοσφαιριστές, διαιτητές και προ-
πονητές, αφού όπως καταμαρτυρούν και τα φω-
τογραφικά στιγμιότυπα που απαθανάτισε ο Σάκης
Σαββίδης με τον φωτογραφικό του φακό, η αί-
θουσα ήταν κατάμεστη από κόσμο.
Ο κ. Πασχαλίδης, που είναι διεθνώς αναγνωρι-
σμένος, έχει κάνει τη μοναδική στην ιστορία της
ανθρωπότητας ανακάλυψη: το Μοντέλο των
Τριών Ανθρώπινων Τύπων Προσωπικότητας και
τις τρεις διαφορετικές  λειτουργίες του εγκεφά-
λου, που αντιστοιχούν στους τρεις τύπους... Το
Μοντέλο αφορά τη λειτουργία του ανθρώπινου
εγκεφάλου και του σώματος.
Σύμφωνα με το Μοντέλο αυτό, όλοι οι άνθρωποι
κατηγοριοποιούνται  σε τρεις μόνο τύπους, με
κοινά χαρακτηριστικά βιολογικής δομής και προ-
σωπικότητας: τον  Α, τον Β και τον Γ τύπο.

Οι τρεις ανθρώπινοι τύποι κατατάσσονται με βάση:
l Τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας
l Τη δομή και λειτουργία του εγκεφάλου
l Τον εντερότυπο
l Τη σκελετική κατασκευή
l Την απορρόφηση βιομετάλλων και βιταμινών
l Την προδιάθεση και εκδήλωση των εξατομικευμένων δυσλειτουργιών του κάθε τύπου.



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



Pafos: Kings Avenue Mall, Τel. 26-600720, Paralimni: 127 Griva Digeni Avenue, Τel. 23-820350


