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ποδοσφαιριστης
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Νέα εποχή για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή
Από την 1η Ιανουαρίου του 2015 οι ελάχιστοι όροι (minimum requirements) θα εί-
ναι γεγονός, βάσει των όσων συμφωνήθηκαν τον περασμένο Απρίλιο με την ΚΟΠ,

την FIFPro και όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς.
Πλέον, η εκμετάλλευση των ποδοσφαιρι-
στών θα αποτελεί παρελθόν, καθώς το ενι-
αίο αυτό συμβόλαιο θα διασφαλίζει τα βα-
σικά δικαιώματα των μελών μας.
Το θέμα το χειρίζονται οι νομικοί μας σε συ-
νεργασία με αυτούς της Ομοσπονδίας και
από το νέο χρόνο, αρχίζει και η νέα εποχή
για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαι-
ριστών χαιρετίζει τις πρόσφατες
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου-
λίου της ΚΟΠ. Η Ομοσπονδία τροπο-
ποίησε τον κανονισμό σε σχέση με
τις αποβολές ποδοσφαιριστών, ενώ
πήρε μέτρα ώστε οι ομάδες να χρησι-
μοποιούν τουλάχιστον δυο Κύπριους
ποδοσφαιριστές στην αρχική τους
ενδεκάδα.

Δυο γηγενείς
στην 11άδα

‰ΣΕΛ. 30-31

‰ΣΕΛ. 10-11
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

TOP GOAL HOLLAND & BARRET 
Δυο νίκες για τον Μίκαελ Ποτέ!

ΣΕΛ. 6-7
ΤΙΜΟΥΡ  ΚΕΤΣΠΑΓΙΑ
«Πρεσβεύει τις αξίες για τις οποίες 
μαχόμαστε καθημερινά»

ΣΕΛ. 8-9
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Απολογισμός Προέδρου για 
την περίοδο 2009-2014

ΣΕΛ. 10-11
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ NOMIKO ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Εγκώμια για ΠΑ.Σ.Π. και ΚΟΠ 
στο νομικό συνέριο της FIFPro

ΣΕΛ. 12-13
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
Σε ώρα... θανάτου η πρεμιέρα

ΣΕΛ. 14-15
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
Θετικά σχόλια στη FIFPro
Η Επιτροπή Κριτηρίων αποτελεί εξασφάλιση
για τους ποδοσφαιριστές-μέλη μας!
Εξηγήσεις από CyADA για τον 
αιφνίδιο έλεγχο σε έξι διεθνείς

ΣΕΛ. 16
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ
Λάμψη ΠΑ.Σ.Π. στο Παγκόσμιο 
Συνέδριο της Ιαπωνίας

ΣΕΛ. 18-19
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Προσπάθεια εξαπάτησης ποδοσφαιριστών

ΣΕΛ. 22-23
PASP Beach Soccer 2014
Δεν χορταίνουμε Beach Soccer!

ΣΕΛ. 27-29
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
Ο αγώνας, τώρα, δικαιώνεται!

ΣΕΛ. 30-31
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Επειδή νοιαζόμαστε   για το αύριο

ΣΕΛ. 32-33
Μιλάμε με αποδείξεις

ΣΕΛ. 34
«Όσο ζω μαθαίνω»

ΣΕΛ. 35
ΔΙΑΦΟΡΑ
Η αυτοθυσία του  Κύπρου

ΣΕΛ. 36-37
1.000  ευρώ στον οργανισμό 
«Ηope For Children»

ΣΕΛ. 38
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Βάζουμε γκολ στη  βία

ΣΕΛ. 39-40
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
An English insight  in Cypriot football

ΣΕΛ. 41-44
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ PRO
ACADEMY
Με λάμψη Ντε Βινσέντι!

ΣΕΛ. 46

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

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

Μια καινούργια ποδοσφαιρική χρονιά ξεκίνησε, με νέο ενδιαφέρον και αρκετές αλλαγές στον τρό-
πο διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Πλέον με μόνο 12 ομάδες στην α΄ κατηγορία, το πρωτάθλη-
μα αλλάζει μορφή, υπάρχουν πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Τα μέτρα κατά της βίας που εξήγγειλε η κυβέρνηση έφεραν αρκετές αντιδράσεις από μερίδα φι-
λάθλων και ιδιαίτερα από τους οργανωμένους, αλλά αυτό που φάνηκε τις πρώτες αγωνίστηκες, αλ-
λά και με τον εντός έδρας αγώνα της εθνικής μας ομάδας με το Ισραήλ, είναι ότι το φίλαθλο κοινό
θέλει να υπάρχει σωστή συμπεριφορά στους αγωνιστικούς χώρους και στις κερκίδες των γηπέδων.

Πιστεύω ότι πλέον έχει περάσει το μήνυμα ότι  οι φίλαθλοι που δεν έχουν σωστή συμπεριφορά δεν
είναι ευπρόσδεκτοι στα γήπεδα ανεξάρτητα από την ομάδα που υποστηρίζουν. Αναμένουμε ότι

αυτή είναι μόνο η αρχή και ότι θα προχωρήσει το μαχαίρι βαθιά
για να καθαρίσει αυτή η μάστιγα της βίας και της απαράδεκτης συ-
μπεριφοράς αυτών που θέλουν να λέγονται φίλαθλοι.

Ο ΠΑ.Σ.Π. τα τελευταία χρόνια έχει δώσει  μεγάλες μάχες για να δια-
σφαλίσει το μέλλον το δικό σας. Πλέον ένας μεγάλος στόχος υλο-
ποιείται, μετά από πολύχρονους αγώνες. Το ενιαίο συμβόλαιο με
τους ελάχιστους όρους από την 1η Ιανουαρίου θα είναι γεγονός.
Επίσης, οι  αλλαγές στην Ε.Ε.Δ και τα μέτρα που λαμβάνονται  σε
συνεργασία με την ΚΟΠ (κριτήρια για Α και Β κατηγορία) κατα-
φέρνουν σε μεγάλο βαθμό να διασφαλίζουν την έγκυρη κατα-

βολή των μηνιαίων μισθών. Δεν υπάρχουν πλέον φαινόμενα μη καταβολής των μισθών πέραν από
περίοδο δύο μηνών. Οι  παλιές οφειλές σωματείων άρχισαν να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται.
Δυστυχώς τα σωματεία που δεν θα ανταποκριθούν τότε θα δεχθούν τις συνέπειες που είναι η αφαί-
ρεση βαθμών, μέχρι και η διάλυση τους.

Επίσης, το νέο πρόγραμμα του ΠΑ.Σ.Π. για την δημιουργία δεύτερης καριέρας για τα μέλη του, εί-
ναι πλέον πραγματικότητα. Πέραν των 15 ποδοσφαιριστών εντάχθηκαν τα τελευταία δυο χρόνια σε
προγράμματα σπουδών με ποσοστά υποτροφιών από 30% εώς και 100%. Οι συνεργασίες με μεγάλα
πανεπιστήμια της Κύπρου, αλλά και του εξωτερικού δίνουν τεράστιες ευκαιρίες για τα μέλη του
ΠΑ.Σ.Π. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει όλες τις ηλικίες από 15 ετών και άνω και έχει στόχο στο μέλ-
λον να συμπεριλάβει κι άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και άλλες επιμορφωτικές σχολές.

Αγαπητοί φίλοι, είναι πραγματικά τεράστια τα βήματα προόδου που ΜΑΖΙ κάναμε τα τελευταία
χρόνια στην Κύπρο και στο εξωτερικό (θέση στο συμβούλιο της Ευρώπης FIFpro για τον ΠΑ.Σ.Π.).
Ο στόχος της οικονομικής σταθερότητας είναι πολύ κοντά να επιτευχθεί μετά από πολύ δύσκολες
συνθήκες οικονομικής επιβίωσης των σωματείων. Αυτό που ξεκινά τώρα είναι η οριοθέτηση νέων
στόχων για την ανάπτυξη του επαγγέλματος του ποδοσφαιριστή. Αυτό πρέπει να το θέσουμε όλοι
μαζί γι' αυτό σας καλώ όλους στην Γενική Εκλογική Συνέλευση του ΠΑ.Σ.Π. στις 17 Δεκεμβρίου στη
Λεμεσό για να ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΖΙ. Είναι υποχρέωση για το κάθε μέλος να είναι πα-
ρόν και να περάσει το μήνυμα ότι ο ΠΑ.Σ.Π. δίκαια θεωρείται ο μεγαλύτερος αθλητικός σύνδεσμος
στην Κύπρο.

Διασφαλίζουμε το μέλλον μαζί...
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Ο ΑΣΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΕΒΑΛΕ 
ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ -

ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Ανόρθωση και Ομόνοια, ή μάλλον ο Ποτέ, έβαλαν τη σφραγίδα τους στις οκτώ
πρώτες αγωνιστικές του διαγωνισμού PASP Top Goal Holland&Barrett.
Τρεις παίκτες της μεγάλης «Κυρίας» κατάφεραν να αναδειχθούν νικητές στον
διαγωνισμό, ενώ ο μοναδικός ποδοσφαιριστές που κατάφερε να διακριθεί δυο
φορές είναι ο Μίκαελ Ποτέ της Ομόνοιας.
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο Νούχου της Ανόρθωσης κέρδισε στην 8η αγω-
νιστική συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους από κάθε άλλον ποδοσφαι-
ριστή μέχρι τώρα στον διαγωνισμό. 

ψήφοι

1η αγ. Ποτέ (Οθέλλος - Ομόνοια) 266
2η αγ. Ιακοβένκο (Ομόνοια - Ανόρθωση) 184 
3η αγ. Κάλβο (Ανόρθωση - ΑΕΚ) 389
4η αγ. Τομάς (Ομόνοια - AEK) 48
5η αγ. Λόπες (Απόλλωνας - Οθέλλος) 246
6η αγ. Ποτέ (Ομόνοια - Ερμής) 509
7η αγ. Κολοκούδιας (Ερμής - Αγία Νάπα) 305
8η αγ. Νούχου (Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωση) 538 

ΝΙΚΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΝΙΚΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δυο νίκες 
για τον 
Μίκαελ Ποτέ!
l Ο Νούχου πήρε τις περισσότερες ψήφους

Η διαδικασία
Μετά από το τέλος κάθε αγωνιστικής, ειδική επιτροπή του
Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών αναδεικνύει τους
πέντε υποψήφιους ποδοσφαιριστές για το PASP Top Goal
Holland&Barrett. Ο ι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν την ευ-
καιρία να ψηφίσουν από μια φορά στο λογαριασμό του
Συνδέσμου στο facebook και στην ιστοσελίδα
protathlima.com, με την οποία ο ΠΑ.Σ.Π. συνεργάζεται απο-
κλειστικά στο πλαίσιο του διαγωνισμού PASP Top Goal
Holland&Barrett.
Στο τέλος της σεζόν οι 26 νικητές του θεσμού, μαζί με τους
παίκτες που διακρίθηκαν για το γκολ που πέτυχαν αλλά
δεν βραβεύτηκαν (επιλέγονται από την επιτροπή του
ΠΑ.Σ.Π.), διεκδικούν διάκριση στις βραβεύσεις PASP Top
Goals Holland&Barrett. Η περσινή εκδήλωση στο αμφιθέ-
ατρο CYTA, καλύφθηκε τηλεοπτικά από τη Cytavision και ση-
μείωσε μεγάλη επιτυχία.

Ήθος από τον Τόνι Κάλβο
Ο Τόνι Κάλβο διακρίθηκε και για το ήθος του.
Ο άσος της Ανόρθωσης, βάσει των ψήφων των
φιλάθλων, πέτυχε το καλύτερο γκολ της 3ης
αγωνιστικής, ωστόσο είχε τα κότσια ή την ευ-
θύτητα να δηλώσει στην κάμερα του
protathlima.com ότι το γκολ του είχε δόση τύ-
χης. «Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που με ψήφι-
σε. Τίποτε άλλο. Σκόραρα ένα ωραίο γκολ. Για
να είμαι ειλικρινής δεν ήθελα να σκοράρω, αλ-
λά ήταν ωραίο γκολ και ευχαριστώ τον κόσμο
που με ψήφισε» είπε χαρακτηριστικά.
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«Ο Τιμούρ Κετσπάγια στηρίζει πάντα το Beach
Soccer. Ταυτόχρονα, είναι ένας άνθρωπος που
δεν διστάζει να λέει τα πράματα με τ΄ όνομά
τους, με στόχο τη βελτίωση του ποδοσφαίρου
μας και του αθλήματος γενικότερα. Θεωρού-
με ότι το να τον βραβεύσουμε είναι υποχρέω-
ση για μας, καθήκον. Πρεσβεύει τις αξίες για
τις οποίες μαχόμαστε καθημερινά», είχε δη-
λώσει πριν από τη βράβευση ο Πρόεδρος του
ΠΑ.Σ.Π., αιτιολογώντας αυτή την απόφαση.

Προβλημάτισε
Πάντως, ο Κετσπάγια, μιλώντας με αφορμή τη
βράβευσή του φρόντισε να μας προβληματί-
σει όλους για την κατάσταση στο κυπριακό πο-
δόσφαιρο.
«Το πήρε και στο γήπεδο και στα χαρτιά...» εί-
πε για τον ΑΠΟΕΛ, αναφερόμενος στην περσι-
νή μάχη του τίτλου, ενώ φρόντισε να τονίσει
την δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκο-

νται Ομόνοια και Ανόρθωση. Έκανε, επίσης,
κριτική σε ποδοσφαιριστές και προπονητές
που θα έπρεπε βάσει τις ιδιότητάς τους να είναι
πρωταγωνιστές, ενώ από τα... καλόπιστα πυρά
του δεν ξέφυγαν ούτε οι δημοσιογράφοι.

«Μεγάλη τιμή»
Ας πάρουμε τα πράματα από την αρχή... Ο Σπύ-
ρος Νεοφυτίδης αιτιολογώντας την απόφαση
του Συνδέσμου για βράβευση του Τιμούρ Κε-
τσπάγια, ανέφερε: «Είναι μόλις το δεύτερο επί-
τιμο μέλος του ΠΑ.Σ.Π. Το πρώτο είναι ο Αντώ-
νης Νικοπολίδης. Είναι μεγάλη τιμή για μας και
ήταν υποχρέωση νομίζω να βραβεύουμε τον
Τιμούρ Κετσπάγια, για όσα πρόσφερε στο κυ-
πριακό ποδόσφαιρο αλλά και για το χαρακτή-
ρα. Μακάρι να είχαμε άλλους 10 σαν αυτόν. Ει-
λικρινά δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα στο
ποδόσφαιρο».

ΤΙΜΟΥΡ  ΚΕΤΣΠΑΓΙΑ ΤΙΜΟΥΡ  ΚΕΤΣΠΑΓΙΑ

«Πρεσβεύει
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καθημερινά»
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ΑΝΑΚΗΡΥΞΑΜΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΙΜΟΥΡ ΚΕΤΣΠΑΓΙΑ ΓΙΑΤΙ... «Σταμάτησα 
να βλέπω αυτή
την κοροϊδία»
Αυτά που δυσκολεύονται να πουν πολλοί,
τα είπε χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια το επί-
τιμο μέλος του ΠΑ.Σ.Π. Τιμούρ Κετσπάγια.
Ο παλαίμαχος άσος, μετά τη βράβευσή του,
τοποθετήθηκε μπροστά στην κάμερα του
γραφείου Τύπου του Συνδέσμου για θέμα-
τα που αφορούν το κυπριακό ποδόσφαιρο
και δεν δίστασε να πει τα πράγματα με τ΄
όνομά τους.

Παραθέτουμε τις δηλώσεις που έκανε μπρο-
στά στην κάμερα του γραφείου Τύπου του
ΠΑ.Σ.Π.:

l «Να σου πω την αλήθεια είχα σταματήσει
να πηγαίνω στα παιχνίδια, βλέποντας τι γι-
νόταν σε ορισμένα απ΄ αυτά που πήγαινα.
Αυτό το ποδόσφαιρο δεν αξίζει να το βλέ-
πεις ούτε από το γήπεδο, αλλά ούτε από την
τηλεόραση στο σπίτι. Διότι ήταν 'παιχνίδια',
δυστυχώς, και είχαν έρθει πολλά παράπονα
από την ΟΥΕΦΑ και κόκκινοι φάκελοι. Σί-
γουρα είναι πολύ κακό και ως ένας από τους
ανθρώπους του ποδοσφαίρου που ήμουν
εδώ και είχα την ευκαιρία να δω παιχνίδια,
προτιμούσα να βλέπω αγώνες άλλων πρω-
ταθλημάτων, παρά να βλέπω αυτή την κο-
ροϊδία που γινότανε. Δυστυχώς το πρόβλη-
μα είναι ότι δεν μας έφτανε που τα βλέπαμε
live αυτά που γίνονταν, αλλά τα βλέπαμε και
σε επανάληψη στις επόμενες μέρες».

l «Για να μην δίνει η ΚΟΠ στη δημοσιότητα
τους φακέλους σημαίνει ότι δεν θέλει να λύ-
σει αυτά τα προβλήματα. Ή δεν μπορεί, ή
δεν έχει τη δύναμη να το λύση το θέμα».

l «Ο κόσμος έξω από την Κύπρο βλέπει τις
κυπριακές ομάδες που παίζουν στις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις. Δεν έχουν γνώση του
τι γίνεται στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Λίγο
πολύ ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος που
έβλεπε τις κυπριακές ομάδες να παίζουν στο
Τσάμπιονς Λιγκ. Το ΑΠΟΕΛ, την Ανόρθωση,
τον Απόλλωνα, την ΑΕΛ, την ΑΕΚ, που έπαι-
ζαν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια... Αλλά δυ-
στυχώς βλέποντας τα πράγματα όπως πάνε
στο κυπριακό ποδόσφαιρο, μπορεί σε λίγο
να μην έχουμε καμία ομάδα να παίζει σε αυ-
τές τις μεγάλες διοργανώσεις. Το επίπεδο
του ποδοσφαίρου στην Κύπρο έχει πέσει πά-
ρα πολύ. Με αυτές τις ομάδες, όπως είδαμε
και φέτος, δεν πιστεύω ότι έχει καμία τύχη
στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ ή του Γι-
ουρόπα».

Για τον ΠΑ.Σ.Π., η 10
Ιουνίου του 2014 είχε
ξεχωριστή σημασία. Στη
συνέντευξή Τύπου με
θέμα το PASP-ΟΠΑΠ
Beach Soccer, κατά την
συγκεκριμένη
ημερομηνία, τιμήσαμε
τον Τιμούρ Κετσπάγια για
την προσφορά του στο
άθλημα και γενικότερα
στο κυπριακό
ποδόσφαιρο.

«Καιρός για δράση...»
Μεταξύ άλλων, ο Τιμούρ Κετσπάγια είπε:
«Είμαι διπλά ευχαριστημένος γιατί αυτή η βράβευση γίνεται από τους ποδοσφαιρι-
στές. Τους ανθρώπους που έχουν περάσει πάρα πολλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Δυστυχώς στο κυπριακό ποδόσφαιρο δεν δίνεται τόσο μεγάλη σημασία στους πο-
δοσφαιριστές, διότι η γνώμη τους δεν μετράει πολύ. Αλλά πιστεύω σ΄ αυτό έχουν με-
ρίδιο ευθύνης και όλοι αυτοί που έχουν προσφέρει. Μιλάω και για τους ποδοσφαιρι-
στές και για τους προπονητές, γιατί δώσαμε το δικαίωμα σ΄ αυτούς τους ανθρώπους
που δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο, δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο, να κυβερ-
νούν και τις ομάδες αλλά και το κυπριακό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι χρειάζεται πολύ
περισσότερη προσπάθεια απ΄ όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους ποδοσφαιριστές
και τους προπονητές, αυτοί που ξέρουν το ποδόσφαιρο στην Κύπρο να αναλάβουν δρά-
ση πριν να είναι πολύ αργά. Θα έλεγα ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ προς το χειρότε-
ρο το κυπριακό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή όλοι αυτοί που πραγματι-
κά αγαπούν το ποδόσφαιρο, αυτοί που έχουν παίξει κι αυτοί που νοιάζονται, να κά-
νουν πολύ περισσότερα. Γιατί βλέποντας τα πράγματα όπως πηγαίνουν θα είναι πο-
λύ δυσκολότερο να επιβιώσει το κυπριακό ποδόσφαιρο». 
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Αγαπητά μέλη,

Ο ΠΑΣΠ τα τελευταία χρόνια έχει δώ-
σει  μεγάλες μάχες για να διασφαλί-
σει το μέλλον το δικό σας. Πλέον ένας
μεγάλος στόχος υλοποιείται, μετά
από πολύχρονους αγώνες, το ενιαίο
συμβόλαιο με τους ελάχιστους όρους
και η ίση αντιπροσώπευση στην Ε.Ε.Δ.
Αυτός θεωρώ ότι ήταν ένας από τους
μεγάλους στόχους του συμβουλίου
που έχει επιτευχθεί και που θα αλλά-
ξει προς το καλύτερο τις συνθήκες ερ-
γοδότησης των ποδοσφαιριστών στην
Κύπρο.
Εάν απαριθμήσουμε τους στόχους που
επιτύχαμε τα τελευταία χρόνια μαζί,
τότε θα έλεγα ότι υλοποιήσαμε και με
το παραπάνω τους στόχους μας. Κά-
ποιοι από τους στόχους που θέσαμε
και υλοποιήθηκαν είναι οι ακόλου-
θοι:

1. Εκλογή στο Ευρωπαϊκό
συμβούλιο της FIFPro
Κανένας δεν ανέμενε και ακόμη κα-
νένας δεν έχει συνειδητοποιήσει
την τεράστια και ιστορική επιτυχία
του ΠΑ.Σ.Π. να εκλεγεί για πρώτη
φορά στην ιστορία του στο συμ-
βούλιο της FIFPro. Ανάμεσα σε με-
γαθήρια της Ευρωπαϊκής ομοσπον-
δίας καταφέραμε να πάρουμε μια
από τις τρεις θέσεις στο συμβούλιο
μέχρι το 2017. Τα οφέλη από την
εκλογή αυτή θα φανούν σίγουρα σε
βάθος χρόνου, αλλά ήδη η βοήθεια
και η σημασία που δίνεται πλέον από
το Δ.Σ. της FIFPro είναι διαφορετική
απ' αυτή που υπήρχε τα προηγούμε-
να χρόνια. Η αναβάθμιση του ρόλου
του ΠΑΣΠ μέσα στην παγκόσμια
Ένωση Ποδοσφαιριστών ενδυνα-
μώνει τον σύνδεσμο σε όλα τα θέ-
ματα που έχει να αντιμετωπίσει, αλ-
λά ταυτόχρονα ανοίγει πόρτες για
μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης και
στήριξης των μελών μας.
2. Εφαρμογή των ελάχιστων όρων στα συμ-
βόλαια των ποδοσφαιριστών, συνεργασία με
ΚΟΠ για ελέγχους κριτηρίων
Μετά από αγώνες αρκετών χρόνων καταφέρα-
με να υλοποιήσουμε ένα τεράστιο στόχο που
δεν είναι άλλος από την διασφάλιση της έγκυ-

ρης καταβολής των μισθών
των μελών μας. Με την εφαρ-
μογή των ελάχιστων όρων
στα συμβόλαια, αλλά ταυτό-
χρονα  και με την συνεργα-
σία του ΠΑ.Σ.Π. και την επι-
τροπή κριτηρίων της ΚΟΠ,
βάλαμε ένα φρένο στην αφε-
ρεγγυότητα των σωματείων
προς τους ποδοσφαιριστές.

Σίγουρα περιθώρια βελ-
τίωσης υπάρχουν, αλλά
σημαντικό είναι ότι μπήκαν
οι βάσεις για να κτίσουμε
το μέλλον.
3. Ίση αντιπροσώπευση
στην Ε.Ε.Δ και στο εφετείο
Μέσω των πιέσεων του
ΠΑΣΠ της FIFPro και της
FIFA, καταλήξαμε σε συμ-
φωνία με την ΚΟΠ για ορισμό
ίσου αριθμού αντιπροσώπων
του ΠΑΣΠ στην ΕΕΔ , αλλά
και στο εφετείο. Με τις επα-
φές, ιδιαίτερα τον τελευταίο
χρόνο, και με καλύτερη συ-
νεργασία μεταξύ ΚΟΠ-ΠΑΣΠ,
ο αριθμός των προσφυγών
στην Κύπρο έχει μειωθεί δρα-
ματικά και τείνει να εκλείψει.
Πλέον, οι αποφάσεις θα εκ-
δίδονται πολύ πιο γρήγορα,
αλλά και θα εκτελούνται χω-
ρίς καθυστερήσεις.

4. Δημιουργία προγράμ-
ματος εκπαίδευσης των
μελών για εξασφάλιση
μιας δεύτερης καριέρας.
Σύναψη συνεργασιών με
πανεπιστημιακά ιδρύματα
και παραχώρηση υποτρο-
φιών στα μέλη μας
Ο ΠΑΣΠ κατάφερε να υπο-
γράψει μνημόνια συνεργα-
σίας με  πανεπιστήμια στην
Κύπρο, αλλά και να ενταχθεί
στο πρόγραμμα της FIFpro
για online εκπαίδευση,παρα-
χορόντας μέσα σε 2 χρόνια

υποτροφίες στα μέλη του πέραν των 150.000
Ευρώ.
5. Καθιέρωση και ανάπτυξη του ΠΑΣΠ Beach
Soccer
Για 5η χρονιά ο ΠΑΣΠ διοργάνωσε το μεγαλύ-

τερο τουρνουά Beach Soccer στην Κύπρο, δί-
νοντας την ευκαιρία στα μέλη του να απολαύ-
σουν ένα σαββατοκύριακο γεμάτο εκπλήξεις και
διασκέδαση. Επίσης δόθηκε η ευκαιρία στους
μικρούς ποδοσφαιριστές να έχουν την εμπειρία
να αγωνιστούν στην άμμο.
6. Παρουσίαση μιας μοναδικής έκθεσης πο-
δοσφαιρικών αντικειμένων μέσα στα πλαί-
σια των εορτασμών των 25 χρόνων ζωής του
Συνδέσμου
Για πρώτη φορά στην Κύπρο ο ΠΑ.Σ.Π. κατάφε-
ρε να παρουσιάσει στο Κυπριακό φίλαθλο κοινό
τις αυθεντικές μπλούζες του Μέσι, του Μαρα-
ντόνα, του Πελέ και πολλών άλλων διάσημων
ποδοσφαιριστών από την Κύπρο και από το εξω-
τερικό. Στο εορταστικό δείπνο για πρώτη φορά
παρέστη ο Γενικός γραμματέας της FIFPro, αλ-
λά και εκπρόσωποι από την ΚΟΠ και όλους τους
συνδέσμους  της Κύπρου.
7. Δημιουργία και καθιέρωση του PASP Top

Goals Holland & Barrett
Ο θεσμός του καλύτερου γκολ της εβδομάδας,
αλλά και των καλύτερων 10 της χρονιάς, αγα-
πήθηκε τόσο από τα μέλη του ΠΑΣΠ αλλά και
από το φίλαθλο κοινό, που συμμετέχει στις ψη-
φοφορίες. Η  βραδιά ανάδειξης του κορυφαίου
γκολ της χρονιάς έγινε πέρσι για πρώτη φορά
και ήταν απόλυτα επιτυχημένη.
8. Καθιέρωση των βραβεύσεων για καλύτε-
ρη 11άδα Α' και Β' κατηγορίας
Ακόμη ένας θεσμός του ΠΑΣΠ για τα μέλη του
όπου συνεχίζεται με επιτυχία. Ο θεσμός για τους
κορυφαίους της πρώτης κατηγορίας γίνεται με
την συνεργασία του ΑΝΤ1 και για την δεύτερη θα
αναβαθμιστεί φέτος με την υποστήριξη χορη-
γών αλλά και συνεργατών του ΠΑΣΠ.
9. Καθιέρωση των επιμορφωτικών εκστρα-
τειών  κατά της Βίας και του Ρατσισμού σε
σχολεία
Ο ΠΑ.Σ.Π. μαζί με την στήριξη των μελών του
πραγματοποιεί επισκέψεις σε σχολεία μιλώντας
και παρουσιάζοντας φιλμάκια με μηνύματα κα-
τά της βίας και του ρατσισμού, των εξαρτησιο-
γόνων ουσιών, ενώ ενημερώνει για τις δυσκο-
λίες στο επάγγελμα του ποδοσφαιριστή.
10. Εκστρατείες και  ενημερώσεις κατά των
αναβολικών ουσιών και των στημένων αγώ-
νων
Η πρόληψη αποτελεί μια πολύ καλή λύση για να
αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις για τα
μέλη μας. Φροντίσαμε με διάφορους τρόπους
να ενημερώνουμε τα μέλη μας για πιθανούς κιν-
δύνους που μπορούν να φέρουν σε κίνδυνο την
ποδοσφαιρική τους καριέρα.

Απολογισμός Προέδρου
για την περίοδο 2009-2014

11. Διασφάλιση των διευκολύνσεων για
τα μέλη μας που υπηρετούν στην Ε.Φ.
Με αρκετές προτάσεις αλλά και συναντή-
σεις τόσο με τον ΚΟΑ-ΚΟΠ, αλλα ιδιαίτε-
ρα με το υπουργείο άμυνας, ο ΠΑΣΠ κα-
τάφερε με τις δικές του προτάσεις να δια-
σφαλίσει τις διευκολύνσεις για τ α μέλη
του.
12. Δημιουργία καινούριας ιστοσελίδας
και γραφείου τύπου ΠΑ.Σ.Π.
Η λειτουργία του γραφείου Τύπου του
ΠΑ.Σ.Π. έδωσε την ευκαιρία σε εσάς να
λαμβάνετε όλες τις πληροφορίες άμεσα
και έγκαιρα για όλα τα θέματα που σας
αφορούν. Σε συνδυασμό με την δημιουρ-
γία της νέας ιστοσελίδας και την χρησιμο-
ποίηση των άλλων μέσων δικτύωσης, η
επαφή και η ενημέρωση των μελών έχει
βελτιωθεί αφάνταστα.
13. Αναβάθμιση της κάρτας μέλους και
του κατάλογου προσφορών
Η κάρτα μέλους αναβαθμίστηκε με νέες
εταιρείες και νέους συνεργάτες του ΠΑ.Σ.Π.,
δίνοντας έτσι την ευκαιρία στα μέλη μας
να επωφεληθούν οικονομικά από τις προ-
σφορές του εκπτωτικού καταλόγου.
14.  Συμμετοχή και στήριξη σε διάφορα
τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα
Ο ΠΑ.Σ.Π. στήριζε και θα στηρίζει πολλά
τουρνουά ακαδημιών ή οργανισμών που
έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα ή που
στέλνουν σωστά μηνύματα προς την νεο-
λαία.
15. Καθιέρωση των δώρων Χριστου-
γέννων για τα μέλη
Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες,
το Δ.Σ. καθιέρωσε και διατηρεί την παρά-
δοση του χριστουγεννιάτικου δώρου προς
τα μέλη του.

Αγαπητοί φίλοι, είναι πραγματικά τεράστια
τα βήματα προόδου που ΜΑΖΙ κάναμε τα
τελευταία χρόνια στην Κύπρο αλλά και στο
εξωτερικό (θέση στο συμβούλιο της Ευ-
ρώπης FIFPro για τον ΠΑΣΠ).
Ο στόχος της οικονομικής σταθερότητας
είναι πολύ κοντά να επιτευχθεί μετά από
πολύ δύσκολες συνθήκες οικονομικής επι-
βίωσης των σωματείων. Αυτό που ξεκινά
τώρα είναι η οριοθέτηση νέων στόχων για
την ανάπτυξη του επαγγέλματος του πο-
δοσφαιριστή.
Εμείς αυτό που ζητάμε είναι την δική σας
στήριξη για να πάρουμε την δύναμη να συ-
νεχίσουμε το δύσκολο έργο της αντιπρο-
σώπευσης και υπεράσπισης των ποδο-
σφαιριστών στην Κύπρο. 
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   NOMIKO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   

Στο συνέδριο, ένας από τους εισηγητές ήταν ο
εκ των αντιπροέδρων της ΚΟΠ και υπεύθυνος
κριτηρίων, Νικ Νικολάου.
Ο παράγοντας της Ομοσπονδίας κλήθηκε να μι-
λήσει για το σύστημα που εγκαθίδρυσε η ΚΟΠ,
προκειμένου να ασκεί μηνιαίως έλεγχο στα σω-
ματεία, σε ό,τι αφορά τις οφειλές τους.
Τα όσα είπε ο Νικολάου εντυπωσίασαν τους σύ-
νεδρους, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη συ-
νεργασία ΠΑ.Σ.Π. και ΚΟΠ, αλλά και στο γεγο-
νός ότι πλέον γίνεται ουσιαστική δουλειά, προ-
κειμένου οι σύλλογοι να είναι συνεπείς στις υπο-
χρεώσεις τους απέναντι στους ποδοσφαιριστές.
Εξάλλου, ο Βιλ Φαν Μέγκεν, επικεφαλής του Νο-
μικού Τμήματος της FIFPro, δήλωσε στην ιστο-
σελίδα της ΚΟΠ: «Η Κύπρος ήταν τα τελευταία
χρόνια από τις χειρότερες χώρες όσον αφορά
την ασυνέπεια στην πληρωμή των ποδοσφαι-

ριστών και βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της
σχετικής κατάταξης. Πλέον, τα στοιχεία μας δεί-
χνουν πως η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημα-
ντικά και η Κύπρος έχει ανέβει στη μέση της κα-
τάταξης».
«Δεν είναι καθόλου υπερβολή να αναφέρω πως
η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα
στην Ευρώπη για την πρόοδο της, για άλλες χώ-
ρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την οι-
κονομική κρίση. Όλα όσα μας ανέφερε ο κ. Νι-
κολάου στην παρουσίαση του ήταν πολύ ση-
μαντικά και εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι
συμμετείχε στο Κογκρέσο μας», πρόσθεσε ο κ.
Megen.
Ο ΠΑ.Σ.Π. εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από
τον πρόεδρό του και τον νομικό σύμβουλό του.,
Σπύρο Νεοφυτίδη και Λοΐζο Χατζηδημητρίου,
αντίστοιχα. 
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Κερδισμένος βγήκε ο ΠΑ.Σ.Π. και η ΚΟΠ στο Νομικό Συνέδριο που διορ-
γάνωσε στις αρχές Οκτωβρίου στο Άμστερνταμ η FIFPro, η Παγκόσμια
Ένωση Ποδοσφαιριστών.

Νεοφυτίδης: 
«Τον θαυμασμό μου
προς τους Δανούς»
Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου
Ποδοσφαιριστών, Σπύρος Νεοφυτίδης, υπό
την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του ευ-
ρωπαϊκού τμήματος της FIFPro, εξέφρασε
τη συμπαράστασή του προς την ένωση πο-
δοσφαιριστών Δανίας.
Το αδελφό συνδικαλιστικό σώμα της σκαν-
διναβικής χώρας, αποφάσισε στις 10 Αυ-
γούστου να απεργήσουν οι Δανοί επαγ-
γελματίες παίκτες, ακόμα
κι αυτοί που αγωνίζονται
στην Ευρώπη, κατά τις
ημερομηνίες 19, 20 και 21
Αυγούστου.
Η Spillerforeningen πήρε
αυτή την απόφαση, κα-
θώς τον Μάρτιο του 2014
η Ομοσπονδία της Δανίας
(Divionsforeningen) τερ-
μάτισε μονομερώς τη
συλλογική σύμβαση που
είχε συμφωνηθεί και κά-
λυπτε βασικά δικαιώματα
των ποδοσφαιριστών. Κι
επειδή οι διαμάχες δεν
οδηγούσαν πουθενά, ο
σύνδεσμος ποδοσφαιρι-
στών της χώρας κατέλη-
ξε σ΄ αυτό το δραστικό μέτρο.
Μάλιστα, η Spillerforeningen που δήλωνε
ότι το 95% των μελών της την υποστηρί-
ζουν, ζήτησε με επιστολή της προς τη
FIFPro, να τη στηρίξει και να συνδράμει στις
επαφές με την UEFA. Ο Σπύρος Νεοφυτίδης
που έτυχε άμεσης ενημέρωσης, εκδήλωσε
από την πρώτη στιγμή τη θέση ότι επικρο-
τεί την απόφαση των Δανών και ότι θα κά-
νει ό,τι μπορεί για να δικαιωθούν.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, δήλωσε στο
γραφείο Τύπου του ΠΑ.Σ.Π.: «Πέραν από τη
στήριξή μου προς τους Δανούς, θέλω να
εκφράσω και το θαυμασμό μου για τα δυ-
ναμικά τους μέτρα. Δεν διστάζουν να στε-
ρηθούν μεγάλων ευκαιριών στην καριέρα
τους, όπως είναι η συμμετοχή τους στις ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, για να
πετύχουν τους συνδικαλιστικούς τους στό-
χους. Αυτό τους τιμά ιδιαίτερα. Έχουν επαγ-
γελματική κουλτούρα και το αποδεικνύουν.
Κι ασφαλώς, ευχή μου είναι να παραδειγ-
ματιστούμε κι εμείς».
Ο κ. Νεοφυτίδης, πρόσθεσε: «Ίσως η απερ-
γία να ανατραπεί εφόσον ικανοποιηθούν
τα αιτήματα των Δανων συναδέλφων.
Ωστόσο, βλέποντας την επιστολή τους και
συνομιλώντας με κάποια σημαντικά άτο-
μα, έχω αντιληφθεί ότι δεν πρόκειται για
κίνηση εντυπώσεων, αλλά για σοβαρή πρό-
θεση». 

Τα όσα έγιναν στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» τον Ιούλιο, δυστυχώς επιβεβαιώνουν τις φο-
βίες μας και δικαιώνουν τις επίμονες προσπάθειές μας για ασφάλιση των ποδοσφαιριστών...
Ο ελαφρύς τραυματισμός (έγκαυμα) του ποδοσφαιριστή Ιράκλι Μαϊσουράντζε μετά από ρί-
ψη φωτοβολίδας, αλλά και η επιθετική στάση οπαδών κατά των Τζέισον Δημητρίου και Γρη-
γόρη Μάκου στην πρώτη επίσημη προπόνηση της Ανόρθωσης, απέδειξαν ότι οι ανησυχίες
μας ήταν απόλυτα δικαιολογημένες.
Σημειώνεται ότι λίγο πριν από το περιστατικό, ο ΠΑ.Σ.Π. είχε θέση στη Βουλή (02/07) θέμα
ασφάλισης των ποδοσφαιριστών δια νόμου. Σε συνεδρία της Επιτροπής Νομικών της Βου-
λής με αντικείμενο το νόμο για την καταπολέμηση της βίας, ο Πρόεδρος μάς, Σπύρος Νεο-
φυτίδης, που εκπροσώπησε το Σύνδεσμό μας μαζί με το νομικό μας σύμβουλο Πάρι Σπανό,
όταν του δόθηκε ο λόγος, παρουσιάστηκε θετικός απέναντι στους τροποποιητικούς νόμους
για τη βία, υπερτονίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι παίκτες, οι πραγματικοί πρω-
ταγωνιστές του αθλήματος, θα είναι ασφαλισμένοι, μέσω σχετικής πρόνοιας νόμου.
Ο ΠΑ.Σ.Π. κατέθεσε γραπτώς συγκεκριμένες εισηγήσεις με στόχο την ασφάλεια των ποδο-
σφαιριστών.

Η... πικρή δικαίωση 
στο «Παπαδόπουλος»

Εποικοδομητική συνάντηση 
για τον ΚΟΑ που δείχνει διάθεση 
να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές 
Εποικοδομητική χαρακτηρίζεται η συνάντηση που είχε τον Ιούνιο αντιπροσω-
πεία του ΠΑ.Σ.Π. με τον Φίλιππο Σοφοκλέους, που εκτελεί χρέη αναπληρωτή Γε-
νικού Διευθυντή στον ΚΟΑ.
Ο Σύνδεσμός μας, που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Σπύρο Νεοφυτίδη και
το νομικό μας σύμβουλο Λοΐζο Χατζηδημητρίου, έθεσαν επί τάπητος κάποια ση-
μαντικά ζητήματα και συζήτησαν διεξοδικά τις σχετικές παραμέτρους.
Ανάμεσα στα θέματα που αποτέλεσαν αντικείμενο των επαφών μας ήταν το ρα-
ντεβού με το Υπουργείο Άμυνας σε σχέση με τις διευκολύνσεις που πρέπει να
τυγχάνουν οι ποδοσφαιριστές-μέλη μας που υπηρετούν τη θητεία τους.
Συζητήσαμε, επίσης, το ενδεχόμενο να γίνει σεμινάριο πρώτων βοηθειών στους
ποδοσφαιριστές με τη συνεργασία του ΚΟΑ. Όπως συνειδητοποίησαν όλοι μετά
και τα όσα έγιναν στο παιχνίδι ΑΕΛ - Ανόρθωση κατά τη λήξασα σεζόν, είναι απα-
ραίτητο οι παίκτες να μπορούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Ο Καλουντζέ-
ροβιτς (ΑΕΛ), κατάπιε τη γλώσσα του και ο Βαλεντίνος Σιέλης (Ανόρθωση) επε-
νέβηκε έγκαιρα και τον έσωσε...
Επιπλέον, αναλύσαμε θέματα που αφορούν την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών.
Κάποια βασικά και δίκαια αιτήματά μας σε σχέση με αυτό το κεφάλαιο, αναμέ-
νεται να προωθηθούν ξανά σε συνεργασία με τον Οργανισμό.
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Την αντίδραση του Πρόεδρου του ΠΑ.Σ.Π.,
Σπύρου Νεοφυτίδη, προκάλεσε ο ορισμός
του αγώνα Δόξα - Ερμής η ώρα 17:00 στον
πιο καυτό μήνα του χρόνου (23/08) . Το κο-
ρυφαίο διοικητικό στέλεχος του Συνδέσμου,
αρθρογράφησε επισημαίνοντας τους κινδύ-
νους που αντιμετωπίζουν οι παίκτες λόγω
των υψηλών θερμοκρασιών:
«Η συνεχής ασέβεια προς τους αθλητές και γε-
νικά τον κόσμο του ποδοσφαίρου (φίλαθλους,
προσωπικό γηπέδου, αστυνομικούς, επιτηρη-
τές κλπ) δυστυχώς συνεχίζεται.
Σε μια περίοδο που το ποδόσφαιρο ταλανίζεται
από φοβερά οικονομικά προβλήματα, κάποιοι
επιμένουν να μην βάζουν μυαλό και να επανα-
λαμβάνουν τα ίδια λάθη. Αναφέρομαι στον ορι-
σμό των αγώνων Ερμη -Γιανγκ Μπόις και Δοξας
- Ερμή στις 17:00 σε θερμοκρασίες πέραν των
34 βαθμών κελσίου. Διερωτώμαι με πόση ευ-
κολία οι «υπευθυνοι»-ανεύθυνοι, ορίζουν έναν
αγώνα ποδοσφαίρου γνωρίζοντας εκ των προ-
τέρων ότι η θερμοκρασία θα ακουμπούσε -όπως
και στην περίπτωση του αγώνα στην Λευκωσία-
και τους 40 βαθμούς κελσίου. Κάποιοι απ' ό,τι
φαίνεται δεν γνωρίζουν τις συνέπειες και τους
κινδύνους από την άσκηση σε υψηλούς ρυθ-
μούς σε ψηλές θερμοκρασίες. Όφειλαν να γνω-

ρίζουν γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώ-
πινες ζωές.
Οι πρόσφατες έρευνες είναι ξεκάθαρες επί του
θέματος. Η FIFA, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας (W.H.O), ο Διεθνής οργανισμός εργασίας (I.L.O),
η FIFPro και πολλοί άλλοι οργανισμοί και σύν-
δεσμοι, υποστηρίζουν με επιστημονικές έρευ-
νες ότι η άσκηση πάνω από 32.2 βαθμούς κελ-
σίου δεν επιτρέπεται και πρέπει να αναβάλλεται.
Οι έρευνες της FIFA βασισμένες στο WGBT (web
bulb globe temperature) λένε ότι όταν η θερ-
μοκρασία φτάσει στους 32 βαθμούς κελσίου
πρέπει να γίνονται διαλείμματα για ενυδάτωση
των αθλητών. ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ
32.2 ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ «EXTREME».
To ACSM (American collage sports medicine) το-
νίζει ότι βάσει ερευνών η άσκηση πέραν των
32.3 πρέπει να σταματά. Επίσης, το S.M.A.
(SPORTS MEDICINE AUSTRALIA) τονίζει ότι σε
θερμοκρασίες 36 και άνω οι συνθήκες είναι
EXTREME και πρέπει να αναβάλλεται η άσκηση
ή ο αγώνας.
Τέλος ο Chief Medical officer of FIFpro, Dr Vincent
Gouttebage (PhD) επεσήμανε ότι επιστημονι-
κές έρευνες πολλών πανεπιστημίων προτείνουν
την αναβολή αγώνων οι οποίοι θα διεξάγονται με

θερμοκρασίες WBGT πέραν των 32 βαθμών. Επί-
σης τονίζει ότι ούτε τα διαλείμματα για νερό στο
30ό και 75ό λεπτό είναι αρκετά για να επιλύσουν
το πρόβλημα της αφυδάτωσης στους αθλητές.
Τα συμπτώματα από την άσκηση σε υψηλές θερ-
μοκρασίες είναι οι κράμπες, οι ζαλάδες, οι πο-
νοκεφάλοι, η απώλεια του μυϊκού ελέγχου του
σώματος, η λιποθυμία και ο θάνατος (1.Head
cramps, 2.Head exhaustion, 3.Head strokes).
Δυστυχώς η νοοτροπία που έχουμε στην Κύπρο
και η επιμονή να μην επιμορφωνόμαστε και να
παραδειγματιζόμαστε από τα λάθη του παρελ-
θόντος μας οδηγούν στον πάτο. Πρόσφατα πα-
ρακολούθησα μία ημερίδα επιμόρφωσης που
διοργάνωσαν από κοινού το Ευρωπαικό πανε-
πιστήμιο και ο ΠΑ.Σ.Π. με θέμα την αγωνιστική
απόδοση και τους κινδύνους από την άσκηση
σε υψηλές θερμοκρασίες. Τα συμπεράσματα δεν
ήταν διαφορετικά από αυτά των διεθνών ερευ-
νών, αλλά δυστυχώς ΚΑΝΕΝΑΣ από όλους αυ-
τούς τους «αρμόδιους» που ορίζουν τους αγώ-
νες των πρωταθλημάτων δεν παρευρέθηκε και
δεν ενδιαφέρθηκε για να ενημερωθεί, γιατί πο-
λύ απλά το επίπεδο κάποιων είναι πολύ χαμηλό
και δεν μπορούν να αντιληφθούν πόσο θα είναι
το βάρος της ευθύνης σε περίπτωση απώλειας
μιας ανθρώπινης ζωής». 

Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΤΕΘΗΚΕ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΛΟΓΩ

ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
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Δρ. Παναγιώτου:
«Επιφέρει ακόμη 
και θάνατο»
Ο Δρ. Γιώργος Παναγιώτου, Επίκουρος Καθηγητής
Εργοφυσιολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Επι-
στημών Υγείας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου, αθρογραφώντας για λογαριασμό του ΠΑ.Σ.Π.
επεσήμανε τους κινδύνους με αδιάψευστα στοι-
χεία που συγκέντρωσε μετά από έρευνα και έκανε
λόγο ακόμα και για κίνδυνο θανάτου. Μεταξύ άλ-
λων, σημείωνε:
«Με την έναρξη του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος
το περασμένο Σαββατοκύριακο (23-24/08) στην Κύ-
προ και με βάση στοιχεία τα οποία διατέθηκαν από τη
Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κύπρου, κατά τη διάρ-
κεια διεξαγωγής των αγώνων, επικρατούσαν οι περι-
βαλλοντικές συνθήκες οι οποίες φαίνονται στη φωτο-
γραφία που παρουσιάζουμε.
Επισημαίνεται ότι με βάση το δείκτη Έντασης Δυσφο-
ρίας και Καύσωνα τον οποίο εκδίδει η Μετεωρολογι-
κή Υπηρεσία Κύπρου καταγράφηκαν κατά το Σαββα-
τοκύριακο 23-24/08/2014 περιστατικά Καύσωνα (Λευ-
κωσία 23/8), Σοβαρής Δυσφορίας (Λεμεσός & Λάρνα-
κα 24/8) και Δυσφορίας (Άχνα 23/8) των οποίων η δια-
χείριση και αντιμετώπιση ενδεχομένως να εμπίπτει
στις διατάξεις του Κώδικα Πρακτική για τη Θερμική
Καταπόνηση των Εργαζομένων ο οποίος έχει αναπτυ-
χθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Στην περίπτωση των συνθηκών οι οποίες επικρατού-
σαν κατά το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Κύπρο
είναι εμφανές ότι 3 εκ των 4 αγώνων (κατά σειρά επι-
κινδυνότητας: Απόλλων vs AEK, Νέα Σαλαμίνα vs ΑΕΛ,
Δόξα vs Ερμής) δεν θα έπρεπε να έχουν διεξαχθεί κυ-
ρίως λόγω της επίδρασης των υψηλών ποσοστών σχε-
τικής υγρασίας η οποία συνέβαλε σε αύξηση του δεί-
κτη WBGT ή/ και του Δείκτη Έντασης Δυσφορίας και
Καύσωνα πέραν των αποδεκτών τιμών ασφαλείας. Ο
αγώνας Εθνικού vs Αγία Νάπα μπορούσε να διεξαχθεί
κανονικά με τη διασφάλιση αυξημένων μέτρων αντι-
μετώπισης θερμικών παθήσεων από το Ιατρικό Προ-
σωπικό και τα Προπονητικά Επιτελεία των ομάδων».
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Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών εξέφρασε απαρέσκεια
για τον αιφνίδιο έλεγχο που διενήργησε η Εθνική Επιτροπή Αντι-ντό-
πινγκ Κύπρου μετά το τέλος προπόνησης του αντιπροσωπευτικού μας
συγκροτήματος, πριν από τον σημαντικό αγώνα με το Ισραήλ.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε ο έλεγχος, η ταλαιπωρία των διε-
θνών, αλλά και κάποιες λεπτομέρειες, προκάλεσαν ερωτηματικά.
Μάλιστα, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας, Σπύρος Νεοφυτίδης, επι-
κοινώνησε τηλεφωνικώς με τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Αντι-
ντόπινγκ, Δρ Μιχάλη Πέτρου που απουσιάζει στο εξωτερικό, ζητώ-
ντας κάποιες διευκρινίσεις για τον έλεγχο αυτό, πριν από ένα κρίσιμο
παιχνίδι.

Ο ΠΑ.Σ.Π. πρωτοστάτησε στην προσπάθεια για την καταπολέμηση
των επιβλαβών ουσιών (αναβολικά, ναρκωτικά, αναλαμβάνοντας ετή-
σια σεμινάρια ενημέρωσης, τα οποία έχουν καταστεί θεσμός. Είμαστε
υπέρ των αιφνίδιων ελέγχων και όλων των σχετικών ενεργειών που
αποσκοπούν στην καταπολέμηση του ντόπινγκ. Ωστόσο, θεώρησε
πως στη συγκεκριμένη περίπτωση οι παίκτες υποβλήθηκαν αχρεία-
στα σε μεγάλη ταλαιπωρία, πριν από ένα παιχνίδι που συγκέντρωνε αρ-
κετά βλέμματα. 

Θετικά σχόλια 
στη FIFPro
Μπορεί το ποδόσφαιρό μας να έχει
πολλά περιθώρια βελτίωσης, ωστό-
σο, υπάρχουν και κάποια θετικά
στοιχεία σ΄ αυτό, που όσο κι αν φαί-

νεται παράξε-
νο, προκαλούν
ευμενή σχόλια
στο εξωτερικό.
Είναι ενδεικτι-
κά τα όσα ανέ-
φερε στο γρα-
φείο Τύπου

του ΠΑ.Σ.Π. ο Σπύρος Νεοφυτίδης,
από την Ολλανδία όπου βρέθηκε
τον περασμένο Σεπτέμβριο για να
συμμετάσχει στη συνεδρία του Δ.Σ.
της FIFPro Ευρώπης.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου δή-
λωσε μεταξύ άλλων: «Για ακόμη μια
φορά εκφράστηκαν ιδιαίτερα θε-
τικά σχόλια για τη συμφωνία μας
με την ΚΟΠ σε σχέση με τους ελά-
χιστους όρους στα συμβόλαια των
ποδοσφαιριστών. Τα θετικά σχό-
λια δεν ήταν μόνο για τον Σύνδε-
σμο αλλά και τα υπόλοιπα εμπλε-
κόμενα μέρη, όπως η Ομοσπονδία.
Στη συνεδρία, που είχαμε, υπήρ-
ξαν θετικές αναφορές για χειρι-
σμούς που έγιναν απ΄ όλες τις πλευ-
ρές και η περίπτωσή μας παρου-
σιάζεται σαν «μοντέλο». Χάρη στη
συνεργασία της ΚΟΠ πετύχαμε κά-
τι που προκάλεσε ιδιαίτερα θετικά
σχόλια».

Εξηγήσεις από CyADA
για τον αιφνίδιο έλεγχο
σε έξι διεθνείς

Στις 28/10 ο Σύνδεσμός μας εξέδωσε ανα-
κοίνωση για να απαντήσει σε αριθμό ερωτη-
μάτων και ανησυχιών μελών σχετικά με τη
λειτουργία της Επιτροπής Κριτηρίων της ΚΟΠ.
Η ανακοίνωση σημείωνε μεταξύ άλλων: «Δη-
λώνουμε απερίφραστα ότι η Επιτροπή Κρι-
τηρίων παρέχει την καλύτερη δυνατή εξα-
σφάλιση στους ποδοσφαιριστές πως τα
σωματεία θα υποχρεωθούν να εξο-
φλήσουν τα καθυστερημένα δε-
δουλευμένα τους, διαφορετικά θα
τους επιβληθούν αυστηρότατες
κυρώσεις.  
Η μοναδική εξαίρεση είναι όταν ένα
σωματείο αναστείλει δραστηριότη-
τες και αποσυρθεί από μέλος της ΚΟΠ,
οπόταν εκφεύγει της δικαιοδοσίας την Επι-
τροπής Κριτηρίων αλλά και των ΚΟΠ και ΦΙΦΑ
γενικότερα.  
Ο ΠΑΣΠ χειρίζεται δεκάδες παράπονα κάθε
έτος για καθυστερημένα δεδουλευμένα με-
λών του, τα οποία και προωθεί στην Επιτρο-
πή Κριτηρίων της ΚΟΠ. Πέραν των παραπό-
νων εναντίον σωματείων που αποσύρθηκαν
από μέλη της ΚΟΠ, όλες ανεξαιρέτως οι υπό-
λοιπες περιπτώσεις έχουν διευθετηθεί προς
όφελος των ποδοσφαιριστών. Ενδεικτικό αυ-
τού το ότι μέχρι σήμερα κανένας ποδοσφαι-
ριστής δεν διαμαρτυρήθηκε ότι η Επιτροπή
Κριτηρίων αρνήθηκε να επιληφθεί του πα-
ραπόνου του, αν και εφόσον τα εκάστοτε δε-
δουλευμένα του ήταν καθυστερημένα και
οφειλόμενα, ως προνοούν οι κανονισμοί κρι-
τηρίων. 
Μάλιστα, η ίδια η FIFPro, η οποία είναι γνώ-
στης του προβλήματος στη χώρα μας για τη
μη έγκαιρη καταβολή των δεδουλευμένων,

αναγνώρισε πρόσφατα ότι μετά και τις τε-
λευταίες τροποποιήσεις των σχετικών κανο-
νισμών, πριν ένα περίπου έτος, το πρόβλημα
αυτό άρχισε να επιλύεται. Όπως σχετικά ανα-
φέρθηκε στον ΠΑΣΠ από τον επικεφαλής του
νομικού τμήματος της FIFPro, ο αριθμός των
προσφυγών στη FIFA εναντίον των Κυπρια-

κών ομάδων μειώθηκε δραματικά, λόγω
ακριβώς του προληπτικού έργου της

Επιτροπής Κριτηρίων. 
Γι' αυτό το λόγο, η FIFPro προσκά-
λεσε προ ημερών τον κ Νικ Νικο-
λάου, πρόεδρο της Επιτροπής, για
να παρουσιάσει στο ετήσιο νομι-

κό συνέδριο της FIFPro τον τρόπο
λειτουργίας της Επιτροπής. Όπως μά-

λιστα λέχθηκε από τους διοργανωτές, η
Επιτροπή της χώρας μας αποτελεί παράδειγ-
μα προς μίμηση για την αποτελεσματική αντι-
μετώπιση της αλόγιστης σπατάλης εκ μέρους
των σωματείων και τον "εξαναγκασμό"  τους
σε πιο ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς.
Επαναλαμβάνουμε όμως στα μέλη μας ότι
πρέπει και οι ίδιοι να έχουν πλήρη επίγνωση
των πράξεων τους. Πολλές ομάδες συμπερι-
λαμβάνουν στα συμβόλαια εργοδότησης πρό-
νοιες για περιόδους χάριτος. Οι ποδοσφαιρι-
στές, από τη στιγμή που αποδέχονται αυτούς
τους όρους δεν έχουν δικαίωμα να απαιτή-
σουν πληρωμή των δεδουλευμένων τους πριν
τη λήξη της περιόδου χάριτος. Και παρομοί-
ως, ούτε η Επιτροπή Κριτηρίων μπορεί να τι-
μωρήσει μια ομάδα, ακόμα και αν όλοι οι παί-
χτες της είναι απλήρωτοι, αν αυτοί έχουν απο-
δεχτεί περιόδους χάριτος με αποτέλεσμα η
ημερομηνία πληρωμής τους να μεταφέρεται
εκτός της εκάστοτε περιόδου κριτηρίων».

Η Επιτροπή Κριτηρίων αποτελεί εξασφάλιση 
για τους ποδοσφαιριστές-μέλη μας!



25% Discount
for PASP members



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  19Για 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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  18 Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο... 
τηλ.: 22466508 l φαξ: 22375755 l e-mail: info@pasp.org.cy l www.pasp.org.cy 

facebook.com/pasp.org.cy

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ  

Στην Παγκόσμια Σύνοδο της
FIFPro στο Τόκιο, περί τα τέλη
Οκτωβρίου, αποδείχθηκε για μια
ακόμη φορά ότι ο ΠΑ.Σ.Π. τυγχάνει
διεθνούς αναγνώρισης και ότι θεωρείται αξιό-
πιστο σώμα.
Πιο συγκεκριμένα, ο Σπύρος Νεοφυτίδης έκα-
νε παρουσίαση ενώπιον όλων των μελών της
Παγκόσμιας Ένωσης Ποδοσφαιριστών, για
το πως μπορεί να ενισχύσει την εικόνα του
ένας Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών.
Ο κ. Νεοφυτίδης ανέλυσε το θέμα του («Eνί-
σχυση προφίλ της Ένωσης Ποδοσφαιριστών,
σωστή δόμηση της Ένωσης και δημιουργία
ισχυρής εικόνας») μέσω οπτικού υλικού και
στο τέλος δέχθηκε συγχαρητήρια από συμ-
μετέχοντες στη Σύνοδο στο Τόκιο.

Αξιοσημείωτο πάντως ήταν ότι στην πρώτη
ημέρα της Συνόδου και κατά την συζήτηση

του θέματος με το διαγωνισμό για την ανά-
δειξη του καλύτερου παίκτη (FIFA - FIFPro
awards), προβλήθηκε η φωτογραφία των πο-
δοσφαιριστών της Εθνικής Κύπρου, οι οποίοι
ψήφισαν μαζί για τον καλύτερο παίκτη της υφη-
λίου, σε προπόνηση στο ΓΣΠ ενόψει του αγώνα
με το Ισραήλ για τα προκριματικά του Euro.
Η Παγκόσμιο Σύνοδος στο Τόκιο σήμερα
(28/10) με ένα σαφές μήνυμα: Η παγκόσμια
Ένωση Ποδοσφαιριστών δεν πρόκειται να
επιστρέψει στους ποδοσφαιριστές-μέλη της
να συμμετάσχουν να συμμετάσχουν στο Μου-
ντιάλ του Κατάρ (2022) αν πραγματοποιηθεί
το καλοκαίρι, όπως προγραμματίζεται.
Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση που εξέφρασε ο

Πρόεδρος της FIFPr Φελίπε Πιάτ στην εισα-
γωγική του ομιλία.
Το κορυφαίο διοικητικό στέλεχος της Παγκό-
σμιας Ένωσης Ποδοσφαιριστών, ξεκαθάρισε
ακόμη ότι (1) είναι εναντίον του TPO (third
party ownership) που επιτρέπει σε τρίτους
(εταιρείες) να αποκτούν δικαιώματα παικτών,
ότι (2) τα έξοδα ανάπτυξης και εκπαίδευσης
(training&development) είναι άδικα για τους
νεαρούς ποδοσφαιριστές και (4) το σύστημα
μεταγραφών πρέπει να αλλάξει, αφού σε πολ-
λές περιπτώσεις δεν ευνοεί τους επαγγελματίες
αθλητές.
Ο ΠΑ.Σ.Π. εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από
τον πρόεδρό του Σπύρο Νεοφυτίδη και το
νομικό σύμβουλο του Συνδέσμου Λοΐζο Χα-
τζηδημητρίου.

Λάμψη ΠΑ.Σ.Π. στο Παγκόσ  μιο Συνέδριο της ΙαπωνίαςΛάμψη ΠΑ.Σ.Π. στο Παγκόσ  μιο Συνέδριο της ΙαπωνίαςΛάμψη ΠΑ.Σ.Π. στο Παγκόσ  μιο Συνέδριο της ΙαπωνίαςΛάμψη ΠΑ.Σ.Π. στο Παγκόσ  μιο Συνέδριο της Ιαπωνίας
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ  

Θετικά σχόλια για 
την παρουσίαση 
από τον πρόεδρο
του  Συνδέσμου, 
Σπύρο Νεοφυτίδη

Λάμψη ΠΑ.Σ.Π. στο Παγκόσ  μιο Συνέδριο της Ιαπωνίας
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«Το ποδόσφαιρο για μένα είναι ένας τρό-
πος ζωής γιατί μέσα από αυτό γνωρίζεις
φίλους, μαθαίνεις να έχεις πειθαρχία, να
σέβεσαι τους αντιπάλους σου με τον κα-
λύτερο τρόπο. Και οι στιγμές στο γήπε-
δο είναι πραγματικά τέλειες. Πιστέψτε
με !!! Ανεπανάληπτες!!!
Οι φίλοι μου λένε: «Τις Παρασκευές και
τα Σάββατα μας αρέσει να βγαίνουμε.
Την Κυριακή μας αρέσει να κοιμόμαστε».
H φίλη μου λέει «Εμείς ποτέ δεν είμαστε
μαζί».
Άλλοι λένε ότι δεν θα πετύχουμε τίποτα
σ’ αυτή τη ζωή και ότι η μπάλα είναι ένα
πετσί. Οι γονείς μας γκρινιάζουν συνε-
χώς να διαβάζουμε και να αρχίσουμε να
σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε, οι καθη-
γητές και αυτοί τα δικά τους, το μάθη-
μα τους και τίποτε άλλο.
Αλλά σκεφθείτε, τι ξέρουν όλοι αυτοί τι
σημαίνει το ποδόσφαιρο για μας; Τι ξέ-
ρουν για τα νεύρα, την πίεση και την
ένταση που υπάρχει και δεν σε αφήνει
τη νύχτα να κοιμηθείς πριν από το παι-
χνίδι; Τι ξέρουν για τους αγώνες που δί-
νεις άρρωστος ή τραυματισμένος;
Τι μπορεί να ξέρουν για τα κτυπήματα
και τον πόνο που αντέχεις; Τι ξέρουν για
το άγχος που μπορεί να έχει ένας ποδο-
σφαιριστής όταν είναι στον πάγκο; Τι ξέ-
ρουν πως είναι να κερδίζεις ένα παιχνί-
δι το τελευταίο λεπτό ή στις καθυστε-
ρήσεις του αγώνα ή όταν χάνεις ένα παι-
χνίδι 2 λεπτά πριν το τέλος;
Τι ξέρουν τι σκέφτεσαι όταν κάνεις την
20λέπτη προθέρμανση πριν το παιχνί-
δι; Τι μπορεί να ξέρουν όταν ένας παί-
κτης θα πρέπει να σταματήσει το ποδό-

σφαιρο λόγω τραυματισμού; Τι ξέρουν
για τους αγώνες που δίνεις σε τσουχτε-
ρό κρύο και σε βροχές ή το μπάνιο που
κάνεις μετά σε κρύο ντους; Τι ξέρουν;
Για όσα μαζί σου μέχρι τώρα πέρασα
αγαπητό μου άθλημα δε σου είπα πόσο
Σ’ ΑΓΑΠΩ. Μου έδωσες πολλές χάρες,
γέλιο και κλάμα. Το πράσινο χορτάρι αυ-
τό ξέρει τα πάντα, με έμαθες να σέβομαι
τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή,
τον γυμναστή ακόμα τους έντεκα αντι-
πάλους στην απέναντι πλευρά.
Αυτή είναι όλη μας η ζωή!!! Πολλοί άν-
θρωποι λένε ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει
σχέση με τη ζωή. Για τη ζωή δεν ξέρω
πόσο τη γνωρίζετε αυτό δεν μπορώ να
το πω, είμαι στα 17 μου αλλά για το πο-
δόσφαιρο δεν ξέρετε τίποτα. Για πολ-
λούς είναι εύκολο να κατακρίνουν τους
παίκτες. Βλέπουν τους παίκτες χωρίς παι-
δεία, αμόρφωτους, με τον κακό τρόπο
έκφρασης.
Κανείς δεν ξέρει όμως τη θυσία μπορεί
να κάνει κάποιος για να παίξει και να
φθάσει ψηλά στο ποδόσφαιρο. Πίσω
από έναν ποδοσφαιριστή υπάρχει μια
χαμένη νεότητα. Χάνουμε οικογενεια-
κές στιγμές, σχολικά ταξίδια, εξόδους,
διακοπές. Και πάλι πολλοί άνθρωποι
ακόμα και άνθρωποι με παιδεία μορ-
φωμένοι τους ακούω να λεν «Τρέχουν
για ένα πετσί προσπαθώντας να τη βά-
λουν στα δίχτυα».
Γι’ αυτό όταν δείτε κάποιον ποδοσφαι-
ριστή να αγωνίζεται, χειροκροτήστε τον.
Για να έρθει σε αυτή την θέση, έχει προ-
σπαθήσει πολύ περισσότερο από ότι
εσείς νομίζετε…».

Ένα συγκλονιστικό κείμενο δημοσιεύτηκε από έναν νεαρό 17χρονο Κύπριο πο-
δοσφαιριστή, στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, το οποίο αξίζει
να διαβάσετε… Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά ένα άθλημα, αλλά είναι τρόπος
ζωής και αντικατοπτρίζεται με τον καλύτερο τρόπο μέσα από τα λόγια  του Παύ-
λου Χριστοδούλου. Διαβάστε αυτούσιο το κείμενο του 17χρόνου στο facebook,
το οποίο δημοσιεύτηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της ΚΟΠ (cfa.com.cy).

«Αυτή είναι όλη μας η ζωή!!!»
«ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΝΕΟΤΗΤΑ»

(Γράμμα 17χρονου Ποδοσφαιριστή)

Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΝΟΣ 17ΧΡΟΝΟΥ
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Φαίνεται πώς κάποιοι έχουν την εξαπάτηση πο-
δοσφαιριστών στο αίμα τους. Σύμφωνα με κα-
ταγγελία που έγινε στον ΠΑ.Σ.Π. τον περασμένο
Αύγουστο, παράγοντες ομάδων προσπάθησαν
να ξεγελάσουν παίκτες, με ένα -μάλλον- γνω-
στό τρικ.
Συγκεκριμένα μας είχε καταγγελθεί ότι:
1. Αρκετές ομάδες υπέγραψαν συμβόλαια με
παίκτες πριν από την έναρξη της προετοιμα-
σίας και δεν τους έδωσαν αντίγραφα, όπως υπο-
χρεούνται.
2. Οι ομάδες δεν κατέθεσαν αυτά τα συμβόλαια
στην ΚΟΠ.
Ήταν σαφές ότι κάποιες ομάδες ήθελαν να έχουν
στο χέρι τους ποδοσφαιριστές και να τους εκ-
μεταλλευτούν. Ήταν ορατό το ενδεχόμενο κά-
ποιοι απ΄ αυτούς να αποδεσμεύονταν μετά το
τέλος της προετοιμασίας χωρίς αποζημίωση και
να έμεναν στα κρύα του λουτρού, χωρίς ομά-
δα.
Το είχαμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν.
Την τελευταία φορά που είχαμε τέτοιο φαινό-
μενο, ομάδα αποδέσμευσε παράτυπα παίκτη,

ο οποίος έχασε όλη τη σεζόν, αφού ήταν πολύ
αργά για να βρει ομάδα.
Με τη μη κατάθεση του συμβολαίου, αυτό ήταν
ανομιμοποίητο, ενώ ο παίκτης δεν μπορούσε
να αποδείξει τίποτα, καθώς δεν είχε αντίγραφο
συμβολαίου.
Επιπλέον, συγκεκριμένη ομάδα είχε υπογράψει
πέρσι συμβόλαιο με παίκτη που προνοούσε
απολαβές 1000 ευρώ μηνιαίως και του κα-
ταβάλλονταν μόνο 100 ευρώ. Ο πο-
δοσφαιριστής δεν μπορούσε να
δικαιωθεί, γιατί δεν είχε το αντί-
γραφο που είχε υπογράψει.
Την ίδια περίοδο είχαμε ενημε-
ρώσει τα μέλη μας ότι όσοι εργο-
δότες δεν κοινοποιούν στους υπαλ-
λήλους τους τούς όρους της επαγγελ-
ματικής τους συνεργασίας κινδυνεύουν με ποι-
νή φυλάκισης μέχρι τρεις μήνες ή με πρόστιμο
μέχρι και 5.125 ευρώ.
Αυτό ισχύει και για τους εργοδότες στο ποδό-
σφαιρο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι
παράγοντες των συλλόγων.
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εξαπάτησης
ποδοσφαιριστών
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Τρίμηνη
φυλάκιση 
και πρόστιμο
πάνω από
5000 ευρώ
για όσους 
δεν σέβονται
τους παίκτες

Προσπάθεια 
εξαπάτησης
ποδοσφαιριστών

Ευ αγωνίζεσθαι 
από Νέα Σαλαμίνα

Το νυν Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Σαλαμίνας ενήργησε
υποδειγματικά φέτος.  Συγκεκριμένα, ο ΠΑΣΠ έγινε λήπτης πα-
ραπόνων από αριθμό παλαιών ποδοσφαιριστών της Νέας Σα-
λαμίνας σχετικά με ύπαρξη καθυστερημένων δεδουλευμένων.
Εξετάζοντας τα εν λόγω παράπονα, διαπιστώθηκε ότι η απερι-
σκεψία κάποιων ποδοσφαιριστών να υπογράφουν συμβόλαια
χωρίς την κατάλληλη και προγενέστερη μελέτη τους, δημι-
ούργησε, στις εν λόγω περιπτώσεις, προβλήματα στο δικαίω-
μα τους να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους. Προβλήματα
τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις ήταν, νομικά, ανυπέρβλητα.
Προς τιμή του, το υφιστάμενο ΔΣ της Νέας Σαλαμίνας και ενώ
ήταν σε γνώση του τα ανωτέρω νομικά προβλήματα, προέβη
σε πλήρη ανάληψη ευθυνών σεβόμενο το αναφαίρετο δικαίω-
μα κάθε εργοδοτουμένου στη συμφωνημένη αμοιβή για τις
προσφερθείσες υπηρεσίες του.
Ως αποτέλεσμα, όλοι ανεξαιρέτως οι ποδοσφαιριστές έχουν
καταλήξει σε συμφωνία με το σωματείο για εξόφληση των δε-
δουλευμένων τους.
Χαιρετίζουμε και επικροτούμε το ευ αγωνίζεσθαι που τόσο
υπεύθυνα επέδειξε η Νέα Σαλαμίνα.







και επωφεληθείτε 

των ωφελημάτων του ΠΑΣΠ

ΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ 
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PASP Beach Soccer 2014

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕ  ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ
ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ, ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΗΤΑΝ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΟ

Δεν χορταίνουμε
Beach Soccer!
Δεν χορταίνουμε
Beach Soccer!
Δεν χορταίνουμε
Beach Soccer!
Δεν χορταίνουμε
Beach Soccer!
Δεν χορταίνουμε
Beach Soccer!
Δεν χορταίνουμε
Beach Soccer!
Δεν χορταίνουμε
Beach Soccer!

Το καλύτερο Event του καλο-
καιριού σας μάγεψε και πάλι
για ένα διήμερο. Υπήρχαν νι-
κητές σε αγωνιστικό επίπεδο,
αλλά κερδισμένοι βγήκαν και
όλοι όσοι συμμετείχαν και το
παρακολούθησαν. Σας ευχα-
ριστούμε...
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ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH SOCCER ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH SOCCER

ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ... ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟ     ΓΟΥΜΕΝΩΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ EVENT ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Κάθε χρόνο και πιο   μαγικόΚάθε χρόνο και πιο   μαγικόΚάθε χρόνο και πιο   μαγικόΚάθε χρόνο και πιο   μαγικόΚάθε χρόνο και πιο   μαγικόΚάθε χρόνο και πιο   μαγικό
Τα εγκωμιαστικά σχόλια που αποκομί-
σαμε για ακόμη μια χρονιά για το
ΠΑ.Σ.Π. – ΟΠΑΠ Holland&Barrett Beach
Soccer αποτελούν το ισχυρότερο κίνη-
τρο, όχι μόνο για να συνεχίσουμε τη
διοργάνωση που έχει καταστεί θεσμός,
αλλά να την εμπλουτίζουμε κάθε φο-
ρά. Όπως έγινε και το περασμένο κα-
λοκαίρι! Μικροί και μεγάλοι μάγεψαν
στην άμμο της Παρεκκλησιάς στις 14-
15 Ιουνίου και καταχειροκροτήθηκαν
από τον κόσμο που έδωσε το παρών
του. Στο τουρνουά συμμετείχαν ηχηρά
ονόματα που πέρασαν από τα κυπρια-
κά γήπεδα, καθώς και αυριανοί αστέ-
ρες. Ο κόσμος είχε την ευκαιρία να δια-
σκεδάσει αλλά και να αναβιώσει ποδο-
σφαιρικές στιγμές του παρελθόντος,
βλέποντας στην άμμο να κοντράρονται
παίκτες όπως οι Κετσπάγια, Σόσιν, Μά-
ριος Χριστοδούλου, Παύλος Σάββα, Ιω-
σηφίδης, Τσολάκης, Θεοδότου, Νίκος
Παναγιώτου, Ξιούρουππας, Χάρης Χα-
ραλάμπους και Εγκωμίτης. Από την άλ-
λη αποδείχτηκε για ακόμη μια φορά ότι
ταλέντα υπάρχουν αρκετά κι αυτό πρέ-
πει να κάνουμε είναι να τους στηρίξου-
με και να τους πιστέψουμε.
Παρά την οικονομική κρίση που μα-
στίζει τον τόπο μας, ο ΠΑΣΠ φρόντισε
να εμπλουτίσει περαιτέρω το τουρνουά
και να προσφέρει δύο μέρες ξεγνοια-
σιάς και διασκέδασης σε όσους βρέθη-
καν στην παραλία. Ο Παγκύπριος Σύν-
δεσμος Ποδοσφαιριστών φρόντισε και
για όλους όσοι δεν μπόρεσαν να πάνε
στο «γήπεδο» να απολαύσουν τις μαγι-
κές στιγμές στην άμμο, καθώς ο ΑΝΤ1
κάλυψε το μεγάλο τελικό των παλαι-
μάχων με τον ΟΠΑΠ να αναδεικνύεται
νικητής. Η παρέα των Σόσιν, Φιλίππου,
Παύλου Σάββα και Μάριου Χριστοδού-
λου ήταν αυτή που... έλαμψε περισσό-
τερο στην άμμο. Επικράτησε στον τε-
λικό της RESPECT MED με 5-4 στα πέ-
ναλτι (3-3 κ.α.).
Στον τελικό των ακαδημιών η
Calciomania επιβλήθηκε της Ένωσης
Νέων Παρεκκλησιάς με 3-2, κατακτώ-
ντας για τρίτη φορά τον τίτλο της πρω-
ταθλήτριας στο τουρνουά που έχει ζωή
πέντε χρόνων. Γενικά όμως όλοι ήταν
κερδισμένοι σ΄ αυτό το διήμερο. Κι αυ-
τοί που συμμετείχαν ενεργά, αλλά και
αυτοί που το παρακολούθησαν. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Διοργανωτής: ΠΑ.Σ.Π. / Συνδιοργανωτής: ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ.
Μεγάλος Χορηγός: HOLLAND & BARRETT / Χορηγοί: ALPHA BANK, RESPECT MED, ZEUS.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: 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

Το τμήμα Νέων του Ερυθρού
Σταύρου βρέθηκε στο τουρνουά
που διοργάνωσε ο ΠΑΣΠ. Γιατί ο
ανθρωπισμός και η αλληλεγγύη
είναι πάνω από όλα...

Πριν την έναρξη του τελικού
το γυμναστήριο του Χρίστου
Κονδύλη παρουσίασε ένα εκ-

πληκτικό Fitness Show που
απόλαυσε ο κόσμος.

Προσφέραμε
περισσότερη
απόλαυση
Πιο εντυπωσιακή και απολαυστική ήταν η φετινή διορ-
γάνωση, καθώς προχωρήσαμε σε κάποιες αλλαγές. Μια
απ΄ αυτές ήταν ο διαχωρισμός των έξι ομάδων σε δύο
ομίλους. Μ΄ αυτό τον τρόπο δόθηκε η ευκαιρία στους
παλαίμαχους να παίξουν πιο πολλά παιχνίδια.
Οι ομάδες που συμμετείχαν στο τουρνουά παλαιμάχων
ήταν οι ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ, HOLLAND & BARRETT, ALPHA
BANK, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
MARRONE ROSSO,  RESPECT MED.
Οι 12 ακαδημίες που συμμετείχαν ήταν οι ακόλουθες:
Α.Ε.  ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ, ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΟΕΛ,
BARCELONA, CALCIOMANIA, CAMPUS SPORTIVO,
CHAMPIONS, Ε.Ν. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Ε.Ν.ΥΨΩΝΑ, ΜΑΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΤΟ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

Ο Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής του ΑΝΤ1, Βάσος
Τσαγγαράς, ο Τιμούρ Κετσπάγια, ο πρόεδρος του Συνδέ-
σμου μας Σπύρος Νεοφυτίδης, ο Γενικός Διευθυντής της
ΟΠΑΠ Κύπρου, Μιχάλης Χειμώνας και ο Μιχάλης Μιχαήλ
εκ μέρους του Μέγα χορηγού Holland&Barrett έδωσαν το
παρών του σε συνέντευξη που διοργάνωσε ο ΠΑΣΠ και μί-
λησαν με τα καλύτερα λόγια για τη διοργάνωση.

Σας ευχαριστούμε...
l Στο χώρο του τουρνουά κατά τη διάρκεια του διημέρου, υπήρχε περίπτερο της Pizza Hut.

Τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις προσφέρθηκαν εκ μέρους του ΠΑ.Σ.Π για φιλαν-
θρωπικό σκοπό.

l Με την αγορά κάθε κομματιού πίτσας δόθηκε κι ένας λαχνός συμμετοχής σε κλήρωση
με δώρο μία διανυκτέρευση για 2 άτομα σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στη Κύπρο,
προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου See You Travel.

l Και τα Friday’s έβαλαν το λιθαράκι τους στην επιτυχία του Holland&Barret Beach Soccer.
Πρόσφεραν στη νικήτρια ομάδα των ακαδημιών από ένα δωρεάν γεύμα σε κάθε παιδί.
Στη νικήτρια ομάδα των παλαίμαχων δόθηκαν χρηματικά κουπόνια συνολικής αξίας
225 ευρώ. Δώρα από τα Fridays πήραν επίσης οι πρώτοι σκόρερ και καλύτεροι τερμα-
τοφύλακες από τις ακαδημίες και από τους παλαίμαχους. Πρώτοι σκόρερ αναδείχθη-
καν οι Δημήτρης Μάρης και Ανδρέας Ανδρέου, ενώ καλύτερος τερματοφύλακας της
διοργάνωσης ήταν ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου.

Μοναδική προσφορά στο MVP!
MVP του τελικού αναδείχθηκε ο Φίλιππος Φιλίππου, ο
οποίος κέρδισε και την υποτροφία αξίας 1000 ευρώ
από την FX careers.
Ο εν λόγω οργανισμός που έχει ως στόχο την εκπαί-
δευση ανθρώπινου δυναμικού πρόσφερε επίσης και
υποτροφία αξίας €500 σε έναν τυχερό που αναδεί-
χθηκε μετά από κλήρωση ανάμεσα στο κοινό.

Κάθε χρόνο και πιο   μαγικό
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Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιρι-
στών χαιρετίζει τις πρόσφατες αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ.
Η Ομοσπονδία τροποποίησε τον κανονι-
σμό σε σχέση με τις αποβολές ποδοσφαι-
ριστών, ενώ πήρε μέτρα ώστε οι ομάδες
να χρησιμοποιούν τουλάχιστον δυο Κύ-
πριους ποδοσφαιριστές στην αρχική τους
ενδεκάδα.
Ο ΠΑ.Σ.Π. εδώ και τέσσερα χρόνια προ-
σπαθούσε να προωθήσει μέτρα για την
συμμετοχή γηγενών ποδοσφαιριστών, ενώ
πρόσφατα ο πρόεδρος του Συνδέσμου μας
είχε αρθρογραφήσει κατά των εξοντωτι-
κών τιμωριών σε βάρος ποδοσφαιριστών.
Σε σχέση με αυτό το τελευταίο σημείο, ο
Σπύρος Νεοφυτίδης, έγραφε: «Γίναμε μάρ-

τυρες άδικων αποβολών από μέρους των
διαιτητών που δεν είδαν ή έκαναν λάθος
εκτίμηση, με αποτέλεσμα να αποβάλουν
έναν τερματοφύλακα από το παιχνίδι. Άμε-
σα ο ποδοσφαιριστής αυτός τιμωρείται με
αποχώρηση από τον συγκεκριμένο αγώνα,
παίρνει άλλες δυο αυτόματες αγωνιστι-
κές, χρηματικό πρόστιμο και στο τέλος
έρχεται και η δικαστική να προσθέσει άλ-
λη μία αγωνιστική επιπλέον με αποτέλε-
σμα ο παίκτης να μένει εκτός ομάδας για
τουλάχιστον ένα μήνα. Το χειρότερο,
όμως, είναι όταν η αποβολή προέρθει από
λάθος του διαιτητή. Γιατί πρέπει ο ποδο-
σφαιριστής και η ομάδα του να πληρώ-
σουν το λάθος αυτό και μάλιστα τετρα-
πλά;».

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   

ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΑΧΟΤΑΝ ΕΔΩ ΚΑΙ      ΧΡΟΝΙΑ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ

Ο αγώνας, τώρα,   δικαιώνεται!Ο αγώνας, τώρα,   δικαιώνεται!Ο αγώνας, τώρα,   δικαιώνεται!Ο αγώνας, τώρα,   δικαιώνεται!Ο αγώνας, τώρα,   δικαιώνεται!Ο αγώνας, τώρα,   δικαιώνεται!

l Σε περίπτωση που σταλούν από την UEFA πέραν των δύο φακέλων για
ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα  για ένα Σωματείο στην ίδια αγω-
νιστική περίοδο, τότε το Σωματείο αυτό θα εξαιρείται την επόμενη πο-
δοσφαιρική περίοδο από όλες τις χορηγίες που δίνονται από την Κυ-
πριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά  από την έναρξη της ποδοσφαιρι-
κής περιόδου 2014-2015.

l Τροποποιείται ο Πειθαρχικός κανονισμός για την επιβολή επιπλέον ποινής
αποκλεισμού μιας αγωνιστικής για αποβολή ποδοσφαιριστή με απευθείας
κόκκινη κάρτα σε περίπτωση στέρησης προφανούς ευκαιρίας επίτευξης
τέρματος από αντίπαλο και  σε περίπτωση αντιαθλητικού μαρκαρίσματος.
Αντί μιας επιπλέον αγωνιστικής που ίσχυε μέχρι σήμερα, θα επιβάλλεται
στον ποδοσφαιρική πρόστιμο. Σε περίπτωση που ο ίδιος ποδοσφαιρι-
στής τιμωρηθεί πέραν των δυο περιπτώσεων  στην ίδια ποδοσφαιρική
περίοδο, τότε θα τιμωρείται με μια επιπλέον αγωνιστική αποκλεισμού.

l Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ αποφάσισε  όπως από την
ποδοσφαιρική περίοδο 2015-2016, ομάδα που δεν θα έχει στην αρχική της
εντεκάδα σε κάθε αγώνα δυο τουλάχιστον γηγενείς ποδοσφαιριστές (προ-
ερχόμενους δηλαδή από Ακαδημίες Κυπριακής ομάδας), τότε θα κατα-
θέτει σε ειδικό ταμείο το ποσό των 3000 ευρώ. Σε περίπτωση που οι ομά-
δες στην αρχική τους εντεκάδα έχουν ένα γηγενή ποδοσφαιριστή, θα κα-
ταθέτουν στο ειδικό ταμείο το ποσό των 1500 ευρώ.
Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και την στήρι-
ξη των Ακαδημιών των Σωματείων.
Το Δ.Σ. της ΚΟΠ  προχωρεί σε αυτή την απόφαση με στόχο την περαιτέ-
ρω στήριξη των ποδοσφαιριστών που προέρχονται από τις Ακαδημίες
των ομάδων μας. 
Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέχεια προηγούμενης απόφασης η οποία
ισχύει από φέτος για αύξηση από 9 σε 10 του αριθμού των γηγενών πο-
δοσφαιριστών άνω των 21 ετών που υποχρεούται να έχει μια ομάδα στο
ρόστερ της. 

Μια από τις πρώτες συναντήσεις με την
ΚΟΠ το 2009. Από τότε δίναμε μάχες
για να διασφαλίσουμε το παρόν και το
μέλλον των μελών μας.

Παραθέτουμε τις αποφάσεις της ΚΟΠ, 
όπως ανακοινώθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα της:

Ο αγώνας, τώρα,   δικαιώνεται!
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Η ποδοσφαιρική καριέρα είναι προτεραιότητα κάθε παίκτη.
Επειδή, όμως, κανένας, δεν μπορεί να παίζει εσαεί ποδό-
σφαιρο, προσπαθούμε να χαράξουμε και νέο δρόμο στα μέ-
λη μας. Κι αυτό για να μπορούν να
ασχοληθούν επαγγελματικά σ΄ άλ-
λο τομέα όταν κρεμάσουν τα πο-
δοσφαιρικά τους παπούτσια. Εκτός
από αυτό, όμως, η γνώση είναι απα-
ραίτητη στον άνθρωπο ώστε να
καλλιεργείται συνεχώς. Οι ποδο-
σφαιριστές μπορούν να εκμεταλ-
λευτούν τις πολλές συμφωνίας που
σύναψε ο ΠΑΣΠ με διάφορα πανε-
πιστήμια. 
Στη φετινή χρονιά δραστηριοποι-

ηθήκαμε ακόμη πιο έντονα σ΄ αυτό τον τομέα και απόδειξη εί-
ναι οι συνεργασίες που κάναμε με το UCLan Cyprus και το
Frederick. Την ίδια ώρα ενισχύσαμε ακόμη περισσότερο τις

σχέσεις μας με το Ευρωπαϊκό Πα-
νεπιστήμιο μετά τη συμφωνία που
υπογράψαμε στην περσινή χρο-
νιά. Δώσαμε περισσότερες επιλο-
γές στα μέλη μας κι αυτό που υπο-
σχόμαστε είναι πως οι προσπά-
θειες δεν σταματούν εδώ. Σκοπός
μας είναι να συνεχίσουμε τις συ-
ζητήσεις με διάφορα πανεπιστή-
μια για να προσφέρουμε στους
παίκτες αρκετές ευκαιρίες να «χτί-
σουν» το μέλλον τους. 

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ UCLAN CYPRUS, TO FREDERICK ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΟΙΞΕ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

Επειδή νοιαζόμαστε   για το αύριο

Ένα από τα μεγαλύτερα μας επιτεύγματα θεω-
ρούμε τη συνεργασία μας με το γνωστό εκπαι-
δευτικό ίδρυμα Frederick. Το... φλερτ μεταξύ των
δύο πλευρών κατέληξε σε «γάμο» στις 14/10 στις
εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, με την υπο-
γραφή των απαραίτητων συμφωνητικών εγγρά-
φων.
Μ΄ αυτή τη συμφωνία εμπλουτίσαμε περαιτέρω
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δεύτερη Καριέρα»
που προσφέρουμε στα μέλη μας.
Πλέον οι ποδοσφαιριστές-μέλη του ΠΑ.Σ.Π. θα
έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν φοιτητικές
υποτροφίες σε ένα αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο
με χρόνια ιστορίας και κατ΄ επέκταση να κάνουν
την αρχή για να διασφαλίσουν το μέλλον τους
μετά τη δύση της ποδοσφαιρικής τους καριέρας.

Ο πρόεδρος του δ.σ του πανεπιστημίου Frederick,
Μιχάλης Φρειδερίκου, μιλώντας στο γραφείο Τύ-
που του ΠΑ.Σ.Π. μετά τις υπογραφές, αναφέρ-
θηκε στον λόγο που ώθησε το πανεπιστήμιο να
καταλήξει στην απόφαση όπως προχωρήσει σε
συνεργασία με τον σύνδεσμο ποδοσφαιριστών:
«Το Frederick πάντα θέλει να βοηθά τον αθλητι-
σμό και στο πλαίσιο αυτό δίνει υποτροφίες σε
παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, πόσο
μάλλον στους ποδοσφαιριστές».
Ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρος Νεοφυτίδης,
από την πλευρά του, μιλώντας για τη συμφωνία
με το Frederick, έκανε λόγο για μεγάλη επιτυχία:
«Είναι μεγάλη μας χαρά ως Παγκύπριος Σύνδε-
σμος Ποδοσφαιριστών να έχουμε αυτή τη συ-
νεργασία με το Frederick. Θεωρώ ότι είναι μεγά-

λη επιτυχία και ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για τους
νέους ποδοσφαιριστές του ΠΑ.Σ.Π. και γενικό-
τερα τα μέλη του, να τους δίδεται μια τέτοια ευ-
καιρία και συγκεκριμένα να δημιουργήσουν μια
δεύτερη καριέρα, ώστε να θέσουν τις βάσεις για
το μέλλον της ζωής τους μετά τη δύση της πο-
δοσφαιρικής τους καριέρα, μετά τα 35 τους χρό-
νια. Ελπίζω όλα τα μέλη να αγκαλιάσουν αυτή
την προσπάθεια, όλοι οι γονείς να τη δουν θετι-
κά και είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθούν άμε-
σα στο πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα. Θα ήθε-
λα να ευχαριστήσω το Frederic και τον κ. Φρει-
δερίκου για την προσφορά αυτή των υποτρο-
φιών και για τη συνεργασία. Είμαι σίγουρος ότι
στο μέλλον θα αποδειχθεί πολύτιμη, ιδιαίτερα
για τους νέους αθλητές». 

Χρονικά η αρχή έγινε με το πανεπιστήμιο UCLan
Cyprus που εδρεύει στη Λάρνακα. Στις 02/09
υπογράφτηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας με ισχύ
δύο ετών. Βάσει του Μνημονίου, το πανεπιστή-
μιο θα προχωρήσει στην παροχή υποτροφιών

σε μέλη του ΠΑΣΠ για εισαγωγή τους σε εκπαι-
δευτικά προγράμματα που προσφέρει το πανε-
πιστήμιο με στόχο την ανάπτυξη και προαγωγή
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ταλαντούχους
νεαρούς ποδοσφαιριστές. Μέχρι στιγμής ο

Ανδρέας Μακρής της Ανόρθωσης και ο Άγγελος
Τσιακλής της Ένωσης, έχουν εξασφαλίσει υπο-
τροφία για σπουδές στο UCLan Cyprus.
Επίσης, προνοείτε η από κοινού ή με τρίτους
διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερί-
δων σε θέματα του τομέα του αθλητισμού γενι-
κότερα και του ποδοσφαίρου ειδικότερα, καθώς
και η ανταλλαγή στελεχών ή αξιωματούχων για
τη διεξαγωγή διαλέξεων και επιμορφωτικών μα-
θημάτων σε εξειδικευμένους αθλητικούς τομείς
και όχι μόνο, αλλά και σε θέματα που αφορούν
στην επικοινωνία, διοίκηση και οργάνωση. 
Παίρνοντας την συνεργασία ένα βήμα παρακά-
τω, το Μνημόνιο προνοεί και τη διερεύνηση  για
την από κοινού εμπλοκή του πανεπιστημίου
UCLan Cyprus και του ΠΑΣΠ σε ερευνητικά προ-
γράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και
για πιθανή άντληση χορηγιών ή κονδυλίων από
την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους οργανισμούς.
Βάσει του Μνημονίου, όπου αυτό κρίνεται ανα-
γκαίο, ο ΠΑΣΠ θα έχει την ευχέρεια να συνεισφέ-
ρει στην οργάνωση και διεξαγωγή πρωταθλημά-
των ποδοσφαίρου στα πλαίσια των αθλητικών εκ-
δηλώσεων του πανεπιστημίου UCLan Cyprus ενώ
το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό και οι
φοιτητές του πανεπιστημίου αποκτούν πρόσβα-
ση στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγει ο ΠΑΣΠ.
Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Λάρνακα.
Για το πανεπιστήμιο υπέγραψε η Πρύτανης Με-
λίντα Ταν και για τον ΠΑΣΠ, ο πρόεδρος Σπύρος
Νεοφυτίδης. 

Υπογραφή μνημονίου με UCLanΤο... φλερτ που κατέληξε σε «γάμο»
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Η συνεργασία μας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
ξεκίνησε από πέρσι και συνεχίζεται με απόλυτη
επιτυχία σε διάφορους τομείς. Απόδειξη η επι-
τυχημένη ημερίδα των δύο πλευρών με θέμα
την «Επίδραση των Υψηλών Περιβαλλοντικών
Θερμοκρασιών στην Αθλητική Απόδοση». Ζή-
τημα που «καίει» τον Σύνδεσμο.
Ως γνωστόν, ο προγραμματισμός των πρωτα-
θλημάτων ποδοσφαίρου απασχολεί συνεχώς
τον ΠΑ.Σ.Π. καθώς σε πολλές περιπτώσεις πο-
δοσφαιριστές-μέλη μας καλούνται να αγωνι-
στούν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είναι γνω-
στές, επίσης και οι συνεχείς μας προσπάθειες
ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες για τους πο-
δοσφαιριστές σε ό,τι αφορά αυτό τον τομέα.
Στην ημερίδα, λοιπόν, οι ομιλητές Δρ Γιώργος
Παναγιώτου (Εργοφυσιολόγος), η Δρ Θεοδώρα
Παπαδοπούλου (Αθλητίατρος) και η Δρ Χρι-
στιάνα Φιλίππου-Χαριδήμου (Κλινική Διαιτολό-
γος-Διατροφολόγος) ανέλυσαν σε βάθος το θέ-
μα, επεσήμαναν τους κινδύνους, αλλά και τους

τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου. Οι ομι-
λητές τόνισαν με εμφατικό τρόπο πως οι ώρες
διεξαγωγής κάποιων αγώνων μπορεί να έχουν
μεγάλο αντίκτυπο στην υγεία των παικτών. Ο
μεγάλος κίνδυνος που ελλοχεύει έχει να κάνει
με τις καρδιακές παθήσεις. Αφορμή για όλα αυ-
τά ήταν ο ορισμός των αγώνων Δόξα – Ερμής

και Ερμής – Γιανγκ Μπόις στις 17:00. Αγώνες που
διεξήχθησαν κατακαλόκαιρο με τις θερμοκρα-
σίες να κτυπάνε κόκκινο.
Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της ημε-
ρίδας τα κάναμε γνωστά στην Ομοσπονδία και
ευτυχώς εισακουστήκαμε. Δεν ξανά όρισε αγώ-
να σε υψηλές θερμοκρασίες.
Στη συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε, ο πρό-
εδρος του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρος Νεοφυτίδης, εξέ-
φρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία
με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ενώ με την ευ-
καιρία ευχαρίστησε τους ανθρώπους του εκ-
παιδευτικού οργανισμού για τις επτά υποτρο-
φίες που προσφέρθηκαν σε ποδοσφαιριστές-
μέλη του.
Ο άσος της ΑΕΛ, Μπεμπά, είναι ένας εκ των πο-
δοσφαιριστών που συμμετέχει με απόλυτη επι-
τυχία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΠΑ.Σ.Π.
που γίνεται χάρη στη στενή συνεργασία του Ευ-
ρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Οι προσπάθειες του ΠΑΣΠ για την επαγγελ-
ματική αποκατάσταση των μελών του άρχι-
σαν εδώ και καιρό μέσω του σπουδαστικού
προγράμματος FIFPro Online Academy σε
συνεργασία με το University College of
Northern Denmark (UCN). Ο Παγκύπριος Σύν-
δεσμος ήταν ανάμεσα στους πέντε συνδέ-
σμους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα όταν
βρισκόταν σε πειραματικό στάδιο και βοή-
θησε έμπρακτα στην εξέλιξή του. Ο ΠΑΣΠ
φρόντισε να κάνει γνωστά τα ωφέλη σ΄ όλους
τους ποδοσφαιριστές. Η εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση με την υποστήριξη της τηλεδιά-
σκεψης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές
να σπουδάζουν από κάθε άκρη της γης και
φυσικά δεν στερούνται τίποτα σε σύγκριση
μ΄ αυτούς που παρακολουθούν τα μαθήματα
από κοντά.
Ο πρώτος που άδραξε την ευκαιρία είναι ο
Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, ο οποίος από
το 2011 σπουδάζει με απόλυτη επιτυχία αθλη-
τική διεύθυνση. Όσοι επιθυμούν να συμμε-
τάσχουν στο πρόγραμμα απλά πληρώνουν
300 για την εγγραφή τους! Τίποτα περισσό-
τερο. Μιλώντας στο περιοδικό μας ο «Μπί-
δης» δήλωσε πολύ ικανοποιημένος για την
επιλογή του και πρόσθεσε:  «Η FIFPro συ-
νεργάζεται μ΄ ένα από τα καλύτερα πανεπι-
στήμια της Δανίας. Τα μαθήματα βιντεοσκο-
πούνται και μεταδίδονται σε συγκεκριμένη
μέρα και ώρα και μπορείς να λύσεις την κάθε
σου απορία την ίδια στιγμή». Τόνισε παράλ-
ληλα ότι το μεγάλο πλεονέκτημα κάποιου
παίκτη που θέλει να ακολουθήσει το πρό-
γραμμα είναι πως υπάρχει ελαστικότητα στα
χρονοδιάγραμμα. «Υπάρχει μεγάλη κατα-
νόηση και συνεννόηση. Πέρσι όταν είχα βε-

βαρημένο πρόγραμμα ζήτησα λίγη πα-
ράταση για να παραδώσω κάποιες ερ-
γασίες μου και μου δόθηκε», είπε χα-
ρακτηριστικά.
Για τον Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη θε-
ωρείται επιτακτική ανάγκη να αλλάξει
η κουλτούρα των αθλητών. «Ήμουν ο
πρώτος που άρχισα αυτό το πρό-
γραμμα, όμως, ακολούθησαν κι άλλοι
παίκτες. Η αλήθεια είναι, όμως, σ΄ αυ-
τόν τον τομέα είμαστε πολύ πίσω ως
χώρα, όπως και η Ελλάδα. Στις σκαν-
διναβικές χώρες σπουδάζει των 50%
των αθλητών είτε εξ΄ αποστάσεως είτε
παρακολουθώντας από κοντά τα μαθή-
ματα. Εκεί έχουν διαφορετική νοοτροπία,
επειδή σκέφτονται την επόμενη μέρα.
Πρέπει να έχουμε πρώτιστο σκοπό την
επιμόρφωση, τη διά βίου μάθηση. Όσο ζω
μαθαίνω... Εμείς ως αθλητές έχουμε την
εμπειρία και θα είναι ο καλύτερος συν-
δυασμός αν συμπεριλάβουμε τη γνώση
και το διερευνητικό κομμάτι στη ζωή
μας».
Ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης μίλησε
με τα καλύτερα λόγια για την ηγεσία του
ΠΑΣΠ που ενθαρρύνει τους παίκτες να
ακολουθήσουν εκπαιδευτικά προ-
γράμματα. «Γενικά θεωρώ ο ΠΑΣΠ κάνει
σπουδαία δουλειά.
Ο πρόεδρος Σπύρος Νεοφυτίδης, το προ-
σωπικό και το διοικητικό συμβούλιο του
ΠΑΣΠ, είναι ενεργοποιημένα παιδιά. Οι Κύ-
πριοι μπορεί να κερδίσουν πολλά από το σύν-
δεσμο τους. Όλες οι συμφωνίες που σύναψε
ο ΠΑΣΠ είναι καλές και σημαντικές και οι παί-
κτες πρέπει να τις εκμεταλλευτούν».

ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μιλάμε με αποδείξεις

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΑΛΕΣΕ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ 
ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΝ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΨΕ Ο ΠΑΣΠ 
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
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Η θαρραλέα ενέργεια του Κύπριου ποδοσφαι-
ριστή της Καλλονής, Θεοδόση Κύπρου έκανε το
γύρο της Ελλάδας και όχι μόνο το περασμένο
καλοκαίρι (7/7) όταν συνέβαλε τα μέγιστα να
σωθεί ηλικιωμένος από βέβαιο πνιγμό. Ο 22χρο-
νος παίκτης της Καλλονής και πρώην της Ομό-
νοιας και του Χαλκάνονα περιέγραψε στο πε-
ριοδικό του ΠΑΣΠ με παραστατικό τρόπο την
επιχείρηση διάσωσης του συνανθρώπου μας.
«Τελειώσαμε την πρωινή προπόνηση στη Μυτι-
λήνη και πήγαμε στο ξενοδοχείο. Μετά μου τη-
λεφώνησαν για να πάμε για μεσημεριανό στο
κέντρο. Πήρα λοιπόν το αυτοκίνητο κι άρχισα
να κατευθύνομαι προς το μέρος που είχαμε συμ-
φωνήσει», είπε και πρόσθεσε: «Ξαφνικά είδα
στον παραλιακό δρόμο μια κυρία 50 χρονών να
κάνει νεύματα. Μου έκανε νόημα να σταματή-
σω. Σαν ωτοστόπ. Δεν κατάλαβα όμως τι ήθελε
και προσπέρασα. Είμαι και καχύποπτος σε τέ-
τοιες περιπτώσεις.

Βλέποντας, όμως, πίσω από το καθρεφτάκι του
αυτοκινήτου την είδα να πιάνει το κεφάλι της,
να είναι σε απόγνωση. Τότε κατάλαβα ότι δεν
υπήρχε κάτι ύποπτο και αμέσως γύρισα πίσω.
‘Νεαρέ μου, κάνε κάτι να βοηθήσουμε τον άν-
θρωπο. Πνίγεται και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε
για να τον βγάλουμε έξω΄, μου είπε. Μου έδειξε
έναν άνθρωπο μέσα στη θάλασσα που ήθελε
βοήθεια. Ήταν και ο άνδρας της εκεί και δεν ήξε-
ραν πώς να τον βοηθήσουν.
Ο άνθρωπος που κινδύνευε ήταν στο νερό ξα-
πλωμένος ανάσκελα και προσπαθούσε να κρα-
τήσει τη ψυχραιμία του για να μην πνιγεί. Κου-
νούσε μόνο τα χέρια σε κάποιες στιγμές και φώ-
ναζε βοήθεια.
Αμέσως τηλεφώνησα στον Γενικό Αρχηγό της
Καλλονής, τον Μιχάλη Καραβασίλη, που είναι στο
λιμενικό. Τον ενημέρωσα και με πληροφόρησε
ότι θα στείλει αμέσως άτομα να βοηθήσουν.

Στο μεταξύ, δεν πανικοβλήθηκα. Είδα ότι ήταν
σχετικά ψύχραιμος ο άνθρωπος. Σκέφτηκα πως
‘σε 3-4 λεπτά θα έρθει το λιμενικό και όλα θα εί-
ναι εντάξει.
Όμως ο άνθρωπος άρχισε να κουράζεται, να χά-
νεται στα κύματα. Έπρεπε να κάνουμε κάτι. Έτσι
μαζί με τον σύζυγο της κυρίας που με είχε ειδο-
ποιήσει μπήκαμε μέσα στο νερό.
Όταν τον πλησιάσαμε έβαλα το χέρι μου κάτω
από τη μασχάλη του για να γυρίσει το κεφάλι
του και να μπορέσω να τον βγάλω έξω. Αντέ-
δρασε όμως και ενστικτωδώς, χωρίς να το θέ-
λει, με έσπρωξε κάτω απ΄ το νερό. Τον έσπρωξα
προσπαθώντας να τον κρατήσω τουλάχιστον
στην επιφάνεια. Ήρθαν ακόμα τρία άτομα. Μό-
λις είδε κόσμο γύρω του, αναθάρρησε, ανταπο-
κρίθηκε και καταφέραμε να τον βγάλουμε έξω.
Ευτυχώς το ασθενοφόρο ήταν ήδη εκεί και έτσι
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πήγα κι εγώ εκεί

γιατί τραυματίστηκα στο πέλμα του ποδιού.
Όταν μου παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια για το
πρόβλημα που είχα, ζήτησα να δω τον άνθρω-
πο. ‘Είναι στην εντατική’ μου είπαν.
Μετά ξαναπήγα στο νοσοκομείο γύρω στις 19:30
με 20:00 για να ξαναδούν το τραύμα στο πόδι
μου. Με πληροφόρησαν ότι βγήκε από την εντα-
τική, αλλά δεν μπορούσα να τον δω. Μόνο οι
στενοί συγγενείς. Το πιο σημαντικό όμως είναι

πως μου είπαν ότι η κατάστασή του ήταν εκτός
κινδύνου». Ακόμα πιο αξιέπαινη ήταν η αντί-
δρασή του Κύπρου, καθώς δεν θέλησε να καρ-
πωθεί δάφνες δόξας γι΄ αυτή του την ενέργεια.
«Δεν νιώθω ούτε περηφάνια, ούτε κάποιο άλ-

λο σχετικό συναίσθημα. Νιώθω ότι ήταν κάτι
που έπρεπε να κάνω. Έκανα κάτι που θα έκανε
ο καθένας, θέλω να πιστεύω», απάντησε σε σχε-
τική ερώτηση. 

Ο ΑΣΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ   ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΑΣ. «ΔΕΝ ΝΙΩΘΩ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ», ΔΗΛΩΝΕΙ

Η αυτοθυσία του   ΚύπρουΗ αυτοθυσία του   ΚύπρουΗ αυτοθυσία του   ΚύπρουΗ αυτοθυσία του   ΚύπρουΗ αυτοθυσία του   ΚύπρουΗ αυτοθυσία του   ΚύπρουΗ αυτοθυσία του   ΚύπρουΗ αυτοθυσία του   Κύπρου
«Μας δείχνουν
την αγάπη τους»
Αδράξαμε την ευκαιρία και ρωτήσαμε τον Θε-
οδόση Κύπρου για την εμπειρία του στον ελ-
λαδικό σύλλογο: «Ο κόσμος εδώ στην Καλλο-
νή μας δείχνει με κάθε ευκαιρία την αγάπη του.
Όταν πρωτοήρθα, με βοήθησαν σε ό,τι ήθελα
για το σπίτι. Άνθρωποι που τους γνώριζα για
μόλις δυο μέρες μου συμπεριφέρονταν λες και
ήμασταν φίλοι για χρόνια».
Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, είπε: «Πι-
στεύω φέτος τα πράγματα θα είναι διαφορετι-
κά. Είμαι από την αρχή με την ομάδα και προ-
σπαθώ να τα δίνω όλα. Πιστεύω ότι θα πάρω
ευκαιρίες. Ο προπονητής μας, αν δει προσπά-
θεια σε ανταμείβει».

Από το Χαλκάνορα στη Σούπερ Λίγκα
Τη στιγμή που άρχισε να μειώνεται ο αριθμός των Κύπριων παικτών που αγω-
νίζονται στην Σούπερ Λίγκα, ο Θεοδόσης Κύπρου, άνοιγε τα φτερά του για το
ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κατάφερε ποτέ να καθιερωθεί στην Ομόνοια, ενώ
το 2011 έμεινε εκτός πλάνων. Αυτό τον ανάγκασε να μετακομίσει στο Χαλκά-
νορα, όπου άρχισε να φανερώνει τα προσόντα του, καθώς ε 37 παιχνίδια ση-
μείωσε 17 γκολ. Οι καλές του εμφανίσεις του άνοιξαν το δρόμο τον Ιαννουά-
ριο του 2014 για τη Σούπερ Λίγκα και την Καλλονή. Μέχρι τώρα μετράει έξι
συμμετοχές, οι πέντε ως αλλαγή. 
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Ο Γκουστάβο Μαντούκα ανα-
κηρύχθηκε «Καλύτερος Πο-
δοσφαιριστής» του Επάθλου
Ήθους, Τέχνης και Αρετής
Carlsberg για τον μήνα Σε-
πτέμβριο 2014. Η φίλαθλος
εταιρεία Carlsberg τίμησε τον
ποδοσφαιριστή με την ανώ-
τατη τιμητική διάκριση του θε-
σμού, ενώ ο ίδιος επέλεξε τον
φιλανθρωπικό οργανισμό
«Hope For Children» UNCRC
Policy Center για να συνει-
σφέρει η Carlsberg το ποσό

των 1.000 ευρώ, που αποτελεί
το χρηματικό βραβείο του
Επάθλου Carlsberg. Το «Hope
For Children» είναι ένας διε-
θνής φιλανθρωπικός οργανι-
σμός με έδρα την Κύπρο, ο
οποίος με ειδικά προγράμμα-
τα συμβάλλει στην προστασία
και προώθηση των δικαιωμά-
των του παιδιού και την ενερ-
γό συμμετοχή τους στην κοι-
νωνία. Η επίδοση της σχετικής
επιταγής, καθώς και του βρα-
βείου, έγινε στη διευθύντρια

του ανθρωπιστικού τμήματος
του οργανισμού «Hope For
Children» κ. Άντρια Νεοκλέους
από τον διευθυντή Δημοσίων
Σχέσεων της Carlsberg Αντρέα
Σμυρίλλη. 

O ΕΦΗΒΟΣ... ΜΑΝΤΟΥΚΑ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος μεγάλη ήταν
η συμμετοχή των Κύπριων ποδοσφαιριστών
στην ψηφοφορία για την ανάδειξη της κορυ-
φαίας ενδεκάδας που συνδιοργανώνουν FIFA
και FIFPro. Ο ΠΑΣΠ πρόσφερε αρκετές διευκο-
λύνσεις στους παίκτες για να ασκήσουν το...
εκλογικό τους δικαίωμα. Ψήφισαν περίπου 500
και την αρχή έκανε ο άσος του ΑΠΟΕΛ Τόμας
Ντε Βινσέντι στις 8/9. Για την εξυπηρέτηση των
διεθνών μας κλιμάκιο του Συνδέσμου βρέθηκε

στις εγκαταστάσεις του ΓΣΠ, όπου είχαν προ-
πόνηση οι παίκτες του αντιπροσωπευτικού μας
συγκροτήματος, όπου και ψηφίσουν τους εκλε-
κτούς τους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Αργε-
ντινός ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ, λίγα λεπτά
πριν ψηφίσει μιλούσε στους νεαρούς ποδο-
σφαιριστές που βράβευσε ο ΠΑ.Σ.Π. και οι οποί-
οι αναδείχθηκαν νικητές στο διαγωνισμό της
PROACADEMY11. Πρόκειται για ιστοσελίδα που
προβάλλει με στατιστικά, οπτικό υλικό και λε-

πτομερή ρεπορτάζ τα παιχνίδια των ποδοσφαι-
ρικών ακαδημιών της Κύπρου.
Μιλώντας στους εκκολαπτόμενους ποδοσφαι-
ριστές, ο Ντε Βινσέντι τόνισε ότι είναι σημαντι-
κό να μελετούν και να σπουδάσουν, συμφωνώ-
ντας με τη θέση που εξέφρασε ο πρόεδρος του
ΠΑΣΠ Σπύρος Νεοφυτίδης ότι ο επαγγελματίας
ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι έτοιμος με τη
δύση της καριέρας του για τον νέο επαγγελμα-
τικό δρόμο που πρόκειται να ακολουθήσει. 

1.000 ευρώ στον οργανισμό
«Ηope For
Children»

Πρώτος τις μισές φορές
Από την πρώτη αγωνιστική ο ΑΠΟΕΛ
διοργανώνει γκάλοπ μέσω του επί-
σημου λογαριασμού του στο twitter
για τον MVP του κάθε ματς. Όπως εί-
ναι απόλυτα φυσιολογικό, ο Βραζι-
λιάνος άσος προτιμήθηκε τις περισ-
σότερες φορές από τους φίλους της
ομάδας του! Κατ΄ ακρίβεια μέχρι την
6η αγωνιστική επιλέχθηκε τις μισές
φορές (1η, 2η, 6η ). Απόλυτα λογικό
σύμφωνα με τη συνεισφορά του...
έφηβου 34χρονου Βραζιλιάνου άσου! 

Ψηφίσαμε τους εκλεκτούς μας
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Μαζί στον 
αγώνα κατά 
των ναρκωτικών 
Ο ΠΑ.Σ.Π. στηρίζει και στην πράξη την εκ-
στρατεία του Συνδέσμου Καταπολέμησης
Ναρκωτικών Λάρνακας κατά των εξαρτή-
σεων, που έχει ως πρεσβευτή τον Κούλλη
Παύλου.
Στις 28/08 ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Σπύ-
ρος Νεοφυτίδης, παρευρέθηκε στη συνέ-
ντευξη Τύπου του συνδέσμου της Λάρνα-
κας και εξέφρασε την ικανοποίησή του γι΄
αυτή την πρωτοβουλία. Ταυτόχρονα έστει-
λε το μήνυμα ότι ο ΠΑ.Σ.Π. θα σταθεί αρωγός
σ΄ αυτή την προσπάθεια.
Ο Σπύρος Νεοφυτίδης, δήλωσε σχετικά στο
γραφείο Τύπου του ΠΑ.Σ.Π.: «Θα στηρίξου-
με το πρόγραμμα, είτε με τη συμμετοχή με-
λών μας στην εκστρατεία, είτε συνδιοργα-
νώνοντας εκδηλώσεις με τον Σύνδεσμο Κα-
ταπολέμησης Ναρκωτικών. Άλλωστε, ο
ΠΑ.Σ.Π. κάνει τη δική του εκστρατεία με στό-
χο την καταπολέμηση του φαινομένου. Εί-
ναι γνωστό ότι έχουμε κάνει και σεμινάριο
που στόχο έχει να ενημερωθεί ο κόσμος».

«Κόκκινη κάρτα» στη βία δείχνει σε κάθε ευκαι-
ρία ο ΠΑΣΠ. Ο Σύνδεσμος δίνει ιδιαίτερη σημα-
σία στην καταπολέμηση της γάγγραινας του κυ-
πριακού ποδοσφαίρου, η οποία απειλεί το άθλη-
μα. Οι παίκτες, οι πρωταγωνιστές δηλαδή, οφεί-
λουν, όχι μόνο να μην ανάβουν το φιτίλι με τις
αντιπαραθέσεις τους, αλλά να δίνουν σωστά πα-
ραδείγματα εντός και εκτός αγωνιστικών χώ-
ρων. Τα μηνύματα επιβάλλεται να σταλούν από
μικρή ηλικία και ο ΠΑΣΠ με διάφορες ενέργει-
ες του προσπαθεί να καλλιεργήσει τη σωστή νο-
οτροπία στα παιδιά. Η συμβολή του Συνδέσμου
μας και η προσπάθειά του για δημιουργία κα-
τάλληλης αθλητικής παιδείας, ήταν μεγάλη για
μια ακόμη χρονιά. Έντονη ήταν η δραστηριο-
ποίηση μας το μήνα Οκτώβριο, όπου με διάφο-
ρες εκδηλώσεις και επισκέψεις μας προσπαθή-
σαμε να μεταφέρουμε στα παιδιά τις αξίες της
παιδείας και του αθλητισμού.

Στις 18/10 πραγματοποιήθηκε το 5ο τουρνουά
ακαδημιών «Αθλούμαι Ενάντια στη Βία» στις
εγκαταστάσεις της Αναγέννησης Γερμασόγειας
που διοργανώνουν από κοινού η Αστυνομία των
βάσεων και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδο-
σφαιριστών.
Το μέλος της διοίκησης Άντρος Παναγιώτου και
ο συνεργάτης μας Λοΐζος Χρυσοστόμου έκαναν
μάθημα στα παιδιά που συμμετείχαν στο τουρ-
νουά, μέσω οπτικού υλικού, στέλνοντάς τους τα
κατάλληλα μηνύματα ενάντια στα αρνητικά φαι-
νόμενα του αθλητισμού και όχι μόνο. Επιπλέον,
ο ΠΑ.Σ.Π. μοίρασε δώρα στα παιδιά. Το παρών
τους έδωσαν αρκετοί παίκτες από τον Απόλλω-
να και δύο από τον Ερμή. Εκτός από αυτόγραφα
που υπέγραψαν μίλησαν στα παιδιά για τη βία
και τι πρέπει να προσέξουν στην ποδοσφαιρι-
κή τους σταδιοδρομία.

Σωστή αθλητική παιδεία
Στις 25 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το 2ο
ΦΟΡΟΥΜ Σούπερ Καπ, στην Ιδιωτική Ελληνική
Σχολή ΦΟΡΟΥΜ στη Νήσου για την ηλικιακή κα-
τηγορία 2003 και ο ΠΑ.Σ.Π. ήταν εκεί.
Στελέχη του Συνδέσμου μας με επικεφαλής τον
πρόεδρο μας Σπύρο Νεοφυτίδη, στο πλαίσιο της
συνεργασίας μας με την ΠΟΑΠ, έστειλαν στους μι-
κρούς ποδοσφαιριστές τα σωστά μηνύματα για
τον αθλητισμό. Τα μαθήματα στους εκκολαπτό-
μενους άσους ανέλαβε ο στενός συνεργάτης μας
Λοΐζος Χρυσοστόμου, ο οποίος δίδαξε τα παιδιά
χρησιμοποιώντας οπτικό υλικό.
Επιπλέον, ο Σπύρος Νεοφυτίδης μίλησε στους
γονείς των παιδιών για τον ρόλο του ΠΑ.Σ.Π. και
την εκστρατεία του για δημιουργία σωστής αθλη-
τικής παιδείας. Την... ομάδα του ΠΑ.Σ.Π. ενίσχυ-
σε και ο άσος του ΑΠΟΕΛ Πιέρος Σωτηρίου.

Βράβευση στον 
τολμηρό Σιέλη
Η Carlsberg δικαιολόγησε το χαρακτηρισμό
«φίλαθλος εταιρεία» που τη συνοδεύει. Στην
καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση που διοργα-
νώνει κάθε χρόνο (2/7) και είναι αφιερωμένη
στους αθλητικούς συντάκτες, βράβευσε  τον
Βαλεντίνο Σιέλη, ο οποίος κατά την περασμέ-
νη αγωνιστική περίοδο, αγωνιζόμενος με τη
φανέλα της «Κυρίας», επενέβηκε σωτήρια όταν
ο συνάδελφος του της ΑΕΛ Αντρίγια Καλου-
ντζέροβιτς έπεσε βίαια κάτω και κατάπιε τη
γλώσσα του.
Το έπαθλο παρέλαβε εκ μέρους του ικανού μέ-
σου που πλέον αγωνίζεται στους «γαλαζοκί-

τρινους» της Λεμεσού, ο πρόεδρος του Πα-
γκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, Σπύ-
ρος Νεοφυτίδης. Την τιμητική πλακέτα παρέ-
δωσε ο αντιπρόεδρος του ΚΟΑ Κλεάνθης Γε-
ωργιάδης.

Τα μυστικά της μπάλας
Περί τα τέλη Οκτωβρίου ο Σύνδεσμός μας συμμετείχε στο ετήσιο πρόγραμμα του Υπουρ-
γείου Παιδείας, στο Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης, που αποσκοπεί στην εκ-
μάθηση των μυστικών κάθε αθλήματος.
Μέλη του ΠΑ.Σ.Π. έδειξαν στα παιδιά κάποια από τα μυστικά της μπάλας, ενώ άδραξαν
την ευκαιρία τους τόνισαν την αξία του ευ αγωνίζεσθαι. Από πλευράς ΠΑ.Σ.Π. το πρό-
γραμμα συντόνισε ο πρόεδρος Σπύρος Νεοφυτίδης και ο υπεύθυνος επαρχίας Λευκωσίας
Γιάννος Δημοσθένους. Στα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δόθηκαν αυτόγρα-
φα και δώρα. 

Βάζουμε γκολ στη  βία
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

An English insight  in Cypriot football

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

6-7. Top Goals of the Season
Awards
With eight games into the 2014/15 season,
Mickael Pote of Omonoia has already won
twice the Top Goals Holland & Barrett
award. The striker from Benin took top spot
after his goals against Othellos for Day 1
and Ermis for Day 6. Anorthosis on the
other hand has won three awards as a
team, with Calvo, Yakovenko and Nuhu
scoring a top goal of the week.

8-9. Temur Ketsbaia an honorary
member
The footballer turned manager Temur
Ketsbaia was named as an honorary
member of PASP during a press conference
on June 10th. During the event hosted by
PASP ahead of the OPAP Holland & Barrett
Beach Soccer, president Spyros Neofytides
presented Ketsbaia the honour due to the
values the Georgian pursues and his
contribution to Cyprus football.

10-11. Report for 2009-2014
The President of PASP, Spyros Neofytides,
made public his report of the Unions
actions during the last five years. The
president mentioned 15 steps made that
have improved the stance of the

footballers in Cyprus. 1) Election to the
FIFPro European council. 2) Application of
the minimum terms in footballer ’s
contracts and cooperation with CFA for
the criteria control. 3) Equal representation
in the Dispute Resolution Committee and

Court of Appeal. 4) Creation of the training
program for ensuring a second career. 5)
Development of the PASP Beach Soccer.
6) Presentation of a unique exhibition of
footballing objects for the 25 years of the
Union. 7) Creation of the PASP Top Goals

Holland & Barrett. 8) Establishment of the
first and second division top eleven
awards. 9) Establishment of regular visits to
schools to promote the fight against
violence and racism. 10) Campaigns
against doping and fixed matches. 11)

Assistance towards PASP members who
are serving their National Guard duty. 12)
Creation of a website and the Press Office.
13) Upgrade of the member card and the
offers available. 14) Participation in various
charity tournaments. 15) Establishment of
the Christmas gift to the Union’s members.

12-13. PASP at the FIFPro Legal
Conference
The Pancyprian Footballers Union was
present in Amsterdam in the beginning of
October for the FIFPro Legal Conference.
PASP and CFA were mentioned favourably
for the steps in the subject.

14-15. Football under heat wave
The Cypriot sun scorches in the day time of
the summer, so it goes without saying that
football under those circumstances should
be avoided. But with a few games going
forward in August around 5 p.m., president
Spyros Neofytides wrote an editorial on
the dangers of playing under intense heat.

The 20th 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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18-19. Positive remarks for PASP at
Japan
The Pancyprian Footballers Union was
present at the FIFPro World Conference
that was staged in Tokyo, Japan in the end
of October. During his presence in the
Asian nation, president Spyros Neofytides
presented a key note on the subject of
enhancing the image of a Footballers
Union receiving appraisal by the attendees.

21. The struggle of a footballer
17 year old Pavlos Christodoulou wrote a
touching piece on his Facebook page. The
young footballer spoke about the sacrifices
the players have to face to be able to play
the game they love.

22-23. Attempt of deceit
Three months behind bars and 5000 euros
fine is the penalty for those who seek to
deceit athletes in matters of signing
contracts.  According to complaints
towards PASP this August, club officials
tried to trick players by not presenting to
them copies of their contracts and by not
presenting the contracts to the CFA.

27-29. OPAP Holland & Barrett
Beach Soccer
At the sand of Parekklisia’s beach in
Limassol, on the weekend of June 14 and
15, the OPAP Holland & Barrett Beach
Soccer took place and was for another year
highly successful. 

30-31. Important decisions by the
CFA
Following years of communication
between CFA and PASP, and numerous
attempts to tackle the many issues the
footballers face, finally CFA has put forward
a string of decisions that benefit the
players. The most important is that starting
from the 2015/16 season clubs will pay a
fine of 3000 euros per match if they don’t
field two homegrown players in the
starting eleven. Also the Federations has
changed the regulations on player
suspensions and fixed matches.

32-35. University options for
footballers
PASP has put forward three important
cooperations with local universities in
Cyprus, with the goal to present footballers
an option to build their future after their
playing days. UCLAN Cyprus, Frederick and
European University all have strengthen
their ties with PASP. Also, the captain of
APOEL, Constantinos Charalambides calls
on the players to take advantage of the
scholarship programs PASP runs.

36-37. Kyprou saved a person
Cypriot footballer Theodosis Kyprou, who
plays for Greek Super League outfit Kalloni,
helped save a person from drowning last

July.  While driving towards a lunch
appointment in the island of Mytilene,
where Kalloni is based, Kyprou stopped at
a distress call from locals and jumped in
the sea to successfully save a person from
drowning.

38. 1000 euros for “Hope for
Children”
Gustavo Manduca of APOEL was voted as
top footballer for September through the
Carlsberg Award and chose the foundation
«Ηope for Children» to present the 1000
euros prize award.

40-41. Fight against violence
PASP members Andros Panayiotou and

Loizos Chrisostomou in mid-October
spoke to the children taking part in the
5th annual academy tournament “Playing
against Violence”, organized by PASP and
the British Bases Police, on the subject of
kicking violence out of the game.

46. De Vincenti awarded
youngsters
APOEL’s footballer Tomas De Vincenti
presented the awards, on behalf of PASP, to
the best players of the developmental ages
according to the vote of PROACADEMY11
website. De Vincenti, while speaking
during the event, said that a professional
player presenting awards to youngsters is
a great motivation for the kids and talked

about a similar experience when Javier
Saviola gave him an award when he was a
youngster in Argentina.

48. Become a member
All footballers in Cyprus are asked to
support the Pancyprian Footballers Union
by becoming members. With just five
euros a month for first division players and
two euros a month for the lower divisions,
the members have access to many
benefits.  Over 200 companies are
connected to the member card, free
entrance to the first division games are
allowed, as well as free legal guidance and
protection of their interests by the Union’s
leadership.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ PRO ACADEMY

Ο Τόμας Ντε Βινσέντι βράβευσε εκ μέρους του
ΠΑ.Σ.Π. τους κορυφαίους της ψηφοφορίας που
διοργανώνει η ιστοσελίδα PROACADEMY11, η
οποία καλύπτει εκτενώς τα πρωταθλήματα των
αναπτυξιακών ηλικιών μέσω στατιστικών και
οπτικού υλικού.
Η παρουσία του Αργεντινού άσου του ΑΠΟΕΛ,
στα γραφεία του Συνδέσμου στη Λευκωσία στις
08/09/2014, αποτέλεσε εγγύηση για την επιτυχία
της εκδήλωσης.
Ο 25χρονος άσος των γαλαζοκιτρίνων το έκανε
με μεγάλη προθυμία. Όπως εξήγησε με δηλώ-
σεις του στο γραφείο Τύπου του ΠΑ.Σ.Π., πιστεύει
πως για τους μικρούς παίκτες σημαίνει πολλά
να τους βραβεύει ένας επαγγελματίας ποδο-
σφαιριστής μεγάλης ομάδας.
Θυμήθηκε, μάλιστα, τη δική του εμπειρία. Όπως
είπε ένιωσε πολύ ωραία όταν τον τίμησε ο Σα-
βιόλα επειδή διακρίθηκε σε ένα ποδοσφαιρικό
τουρνουά για παιδικές ηλικίες (5Χ5): «Ο Σαβιόλα
τότε ήταν ένας διεθνής παίκτης με θητεία στη Ρί-
βερ Πλέιτ. Είχα εντυπωσιαστεί και ήταν κάτι που
με έκανε να νοιώσω μεγάλη ικανοποίηση. Μετά
από χρόνια γίναμε συμπαίκτες, αφού οι δρόμοι
μας συναντήθηκαν στον Ολυμπιακό Πειραιώς».
Ο Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρος Νεοφυτίδης,
είπε ότι ο Σύνδεσμος δίνει μεγάλη σημασία
στους νεαρούς ποδοσφαιριστές και γι΄ αυτό προ-
χώρησε στη συνεργασία με την Proacademy11.

«Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε κίνητρα σε
νεαρούς ποδοσφαιριστές» τόνισε χαρακτηρι-
στικά.
Ο Νεοφυτίδης ανέφερε μάλιστα ότι είναι πολύ
σημαντικό οι παίκτες, πλέον, να φροντίζουν πα-
ράλληλα με την ποδοσφαιρική τους καριέρα την
επαγγελματική κατεύθυνση που θα ακολουθή-
σουν όταν κρεμάσουν τα παπούτσια. «Θα ήταν
καλό αν μπορέσετε να γίνετε σαν τον Ντε Βιν-
σέντι μια μέρα, αλλά θα πρέπει να φροντίζετε
να επιμορφώνεστε», δήλωσε ανάμεσα σε άλλα.
Με αυτή την τοποθέτηση συμφώνησε απόλυτα
και ο Ντε Βινσέντι, ο οποίος μιλώντας στους βρα-

βευθέντες τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να
σπουδάζουν και να μελετούν για να διασφαλί-
σουν το μέλλον τους.
Ο Τάσος Μάκης, διευθυντής της ιστοσελίδας
Proacademy11 και εμπνευστής του διαγωνισμού,
μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, εξέφρασε τις
ευχαριστίες του προς τον Σύνδεσμο που έθεσε
υπό την αιγίδα του τις βραβεύσεις. Ανέφερε,
ακόμη ότι ή ιστοσελίδα δημιουργήθηκε για να
προβληθούν τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα.
Και πρόσθεσε: «Ελπίζω η ΚΟΠ και τα σωματεία να
επενδύσουν στις ακαδημίες, όπως γίνεται σή-
μερα στο εξωτερικό».

Με λάμψη Ντε Βινσέντι!
Ο Αργεντινός άσος
του ΑΠΟΕΛ θυμήθηκε 
τη βράβευσή του 
από τον Σαβιόλα

Αναλυτικά οι παίκτες που βραβεύτηκαν για την περίοδο 2013-14:

Μιχάλης Γενεθλίου
Απόλλων Λεμεσού - 5001 ψήφοι

Καλύτερο γκολ U13-U15

Ιάσονας Ιωάννου  
Νέα Σαλαμίνα -3577 ψήφοι

Καλύτερο γκολ U17-U21

Στέφανος Θεοδώρου
Απόλλων Λεμεσού - 8048 ψήφοι

Καλύτερη Επέμβαση U13-U15
Χαράλαμπος Φαντάρος
Απόλλων Λεμεσού - 1195 ψήφοι

Καλύτερη Απόκρουση U17-U21

Σημειώνεται
πως ο Χαρά-
λαμπος Φα-
ντάρος δεν
μπόρεσε να
παρευρεθεί.
Ωστόσο, το
βραβείο πα-
ρέλαβε ο
Γιώργος Καζα-
μίας, ο οποίος
εξέφρασε τις ευχαριστίες του εκ
μέρους του Χαράλαμπου, τονί-
ζοντας ότι αυτή η βράβευση έχει
ιδιαίτερη σημασία γι’ αυτόν.



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΄ κατη-
γορίας και 2 ευρώ τις μικρότε-
ρες κατηγορίες), είναι τα χαμη-
λότερα στην Ευρώπη και δεν
υπάρχει κανένας ποδοσφαιριστής
που να μην είναι σε θέση να δώ-
σει αυτά τα χρήματα.
Στηρίξτε μας για να μπορέσουμε κι
εμείς να συνεχίσουμε να σας στη-
ρίζουμε 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 Α΄ κατηγορίας (τηρεί-
ται σειρά προτεραιότητας)
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

για το 2014-15




