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ποδοσφαιριστης

Ο Σπύρος Νεοφυτίδης επανεξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
FIFPro και όχι μόνο. Έθεσε γερή υποψηφιότητα για τη θέση του αντιπροέδρου,
κάτι που ξεκαθαρίζει τον Σεπτέμβριο  του 2017. Ό,τι κι αν γίνει βέβαια ο πρόεδρος
του ΠΑ.Σ.Π. θα συνεχίσει από… θέση ισχύος την προσπάθεια για αναβάθμιση της
θέσης του Κύπριου ποδοσφαιριστή. 

ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ FIFPro ΚΑΙ ΕΘΕΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Από θέση ισχύος ο Σπύρος Νεοφυτίδης

‰ΣΕΛ. 12-13

Τα πήρε όλα και…
φεύγει για Κοπεγχάγη!
Τα πήρε όλα και…
φεύγει για Κοπεγχάγη!
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φεύγει για Κοπεγχάγη!
Τα πήρε όλα και…
φεύγει για Κοπεγχάγη!

Το άστρο του διεθνούς
ποδοσφαιριστή και μέλους του Δ.Σ.

του Συνδέσμου, Πιέρου Σωτηρίου, έλαμψε 
στις ετήσιες βραβεύσεις του ΠΑ.Σ.Π. και φεύγει 

δικαιωμένος για την Κοπεγχάγη, όπου ετοιμάζεται 
να γράψει νέα χρυσή σελίδα στο βιογραφικό του.  

‰ΣΕΛ. 15-19
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αγαπητοί φίλοι,

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

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ζωής.
Το 1987 οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές αποφάσισαν να ιδρύσουν το δικό τους συνδικαλιστικό
όργανο για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους. Να έχουν σαν επαγγελματίες ποδοσφαι-
ριστές ίση μεταχείριση και ίσα δικαιώματα όπως όλοι οι επαγγελματίες εργαζόμενοι σε όλο
τον κόσμο.
Αυτά τα 30 χρόνια δώσαμε πολλούς αγώνες και μάχες για να εξασφαλίσουμε τα ελάχιστα βα-
σικά δικαιώματα για τον κύπριο επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Κάτω από αντίξοες συνθή-
κες καταφέραμε να δημιουργήσουμε και να καθιερώσουμε τον ΠΑ.Σ.Π. να είναι το μεγαλύ-
τερο συνδικαλιστικό όργανο των αθλητών στην Κύπρο με πέραν των 1500 μελών αλλά ταυ-
τόχρονα να εξασφαλίσουμε την συμμετοχή μας στις μεγαλύτερες ομοσπονδίες αθλητών
στην Ευρώπη όπως είναι η FIFPro και η UNIGlobal όπου αντιπροσωπεύουν πέραν των 85000
αθλητών. 
Ο ΠΑ.Σ.Π. υποστηρίζει τους ποδοσφαιριστές και αποστολή του είναι η αποκλειστική συλλογική
φωνή όλων των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στην Κύπρο. Μερικοί από τους βασι-
κούς στόχους ανάπτυξης του ΠΑ.Σ.Π. αποτελούν και οι πιο κάτω παράμετροι. 
1. Επιμόρφωση - Εκπαίδευση των μελών 
2. Match Fixing - Σεμινάρια εκπαιδεύσεις κατά των χειραγωγημένων αγώνων. 
3. Ασφαλιστική κάλυψη αθλητών - Ταμεία Πρόνοιας 
4. Κοινωνική προσφορά - Προστασία ανηλίκων - Φιλανθρωπίες
5. Αθλητικές διοργανώσεις - Εκδηλώσεις - Βραβεύσεις 
6. Έρευνες - Επιστημονικές  μελέτες 
Οι πιο πάνω στόχοι που αποτελούν ένα μέρος των υποχρεώσεων του συνδέσμου προς τα
μέλη του, χρειάζονται πολλές ώρες εργασίας, καλό σχεδιασμό-συντονισμό, εκπαιδευμένο
προσωπικό αλλά και οικονομικούς πόρους. Δυστυχώς ενώ σε όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές
χώρες, υπάρχει και είναι δεδομένη η οικονομική στήριξη προς τους συνδέσμους ποδο-
σφαιριστών για το έργο που επιτελούν και ιδιαίτερα στους τομείς της εκπαίδευσης-επι-
μόρφωσης και έρευνας, στην Κύπρο η πολιτεία δεν έχει δώσει καμία οικονομική στήριξη
προς τους ποδοσφαιριστές, ούτε τουλάχιστο αυτά που δικαιούνται. 
Ο ΠΑ.Σ.Π. είναι πρωτοπόρος στο σχεδιασμό του προγράμματος δημιουργίας δεύτερης κα-
ριέρας και επιμόρφωσης των ποδοσφαιριστών-αθλητών, αλλά έχει την ευθύνη και άμεση ανά-
γκη στην δημιουργία ενός ασφαλιστικού σχεδίου και ταμείου πρόνοιας που θα διασφαλίζει
το μέλλον των μελών του. 
Θεωρούμε ότι η πολιτεία έχει υποχρέωση να στηρίξει αλλά και να αναγνωρίσει τους ποδο-
σφαιριστές σαν ίσους εργάτες, μαζί με τις πολλές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες του επαγ-
γέλματος που επιτελούν. 
Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει δείξει έργο και έχει αποδείξει ότι σκοπός του είναι η προστασία των ποδο-
σφαιριστών αλλά και η υγιείς ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην Κύπρο. Για αυτούς τους λό-
γους βρεθήκαμε φέτος ουκ ολίγες φορές στην Βουλή των αντιπροσώπων για να θέσουμε τις
θέσεις και απόψεις του συνδέσμου και κυρίως να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των με-
λών μας, δηλαδή εσάς.
Αγαπητά μέλη πρέπει να γνωρίζεται ότι καθημερινά δίνουμε μεγάλες μάχες για να δια-
σφαλίσουμε τα δικαιώματα μας σαν ποδοσφαιριστές, εργαζόμενους πολίτες αυτού του τό-
που. Η φωνή μας, η αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα μας, ανήκουν δικαιωματικά
και δεν τα διαπραγματευόμαστε με κανένα. Είναι καιρός να πάμε ένα βήμα παρακάτω, να δια-
σφαλίσουμε και να κατοχυρώσουμε το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή όπως όλων των ερ-
γαζομένων.
Σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα εσάς σας θέλουμε δυνατούς και δίπλα μας για να μπορέσουμε
να υλοποιήσουμε τους στόχους που έχουμε βάλει. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ότι
είναι δυνατό να πετύχουμε.
Κλείνοντας θα ήθελα να χαιρετίσω την ενέργεια των μελών μας για την δημιουργία του πρώ-
του φιλανθρωπικού ιδρύματος αθλητών του «ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΖΩΗ» και να αναφέρω ότι ο ΠΑ.Σ.Π.
ήταν, είναι και θα είναι στο πλευρό αυτής της εξαιρετικής προσπάθειας για προσφορά προς
τους συνανθρώπους μας.
Τέλος θα ήθελα να σας ενημερώσω πως καταφέραμε να επανεκλεγούμε στο συμβούλιο της
FIFPro Europe  για τα επόμενα 4 χρόνια και υπό κάποιες προϋποθέσεις ίσως καταφέρουμε
για πρώτη φορά να πάρουμε την θέση του αντιπροέδρου στην Ευρώπη. Αυτό καθιερώνει
τον ΠΑ.Σ.Π. σαν μια σταθερή φωνή στα κέντρα αποφάσεων της Ευρώπης.
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TOP GOALS

Derbyshire: «Η μοναδική
φορά που βρήκε ο Καρλίτος
το κεφάλι μου»

Στα αποδυτήρια της Ομόνοιας βρέθηκε η
αποστολή του ΠΑ.Σ.Π., με επικεφαλής τον
πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Σπύρο Νεοφυτί-
δη, για να κάνει την απονομή στον Πρώτο
Σκόρερ του Πρωταθλήματος 2016/17. Το
βραβείο παραδόθηκε στον Matt Derbyshire
στην παρουσία των συμπαικτών του, οι οποί-
οι και τον συνεχάρησαν. Μάλιστα, ο Άγγλος
επιθετικός είχε μαζί του και τα 2 από τα 3 του
παιδιά, τα οποία ήταν γεμάτα περηφάνια για
το κατόρθωμα του πατέρα τους.
Στην συνέντευξη την οποία μας έδωσε, ανά-
φερε και τον λόγο για τον οποίο εφάρμοσε
στην Κύπρο τον πανηγυρισμό με στρατιωτι-
κό χαιρετισμό όταν σκοράρει: «Από την πρώ-
τη στιγμή ο κόσμος της Ομόνοιας με αγκά-
λιασε και με στήριξε. Ήθελα να τους το αντα-
ποδώσω χαιρετώντας τους όταν έβαζα γκολ».
Λίγο μετά που παρέλαβε το βραβείο, ο Car-
litos του έριξε στο κεφάλι μια μπάλα. Επρό-
κειτο για πείραγμα. Ο Άγγλος επιθετικός φυ-
σικά και ανταπόδωσε με το φανταστικό του
χιούμορ: «Έχω να πω ότι είναι η πρώτη μπα-
λιά του Carlitos στη φετινή σαιζόν που με βρί-
σκει στο κεφάλι!» 

Και φέτος ο ΠΑ.Σ.Π. σε συνεργασία με την ιστοσελίδα Protathlima.com ως χορηγό επικοινωνίας
διοργάνωσε τον διαγωνισμό και τις βραβεύσεις για το PASP TOP GOAL. Οι φίλαθλοι είχαν την ευ-
καιρία να ψηφίζουν το καλύτερο γκολ από τα 5 προτεινόμενα ανά αγωνιστική μέσω της ιστοσελί-
δας Protathlima και από το Facebook του ΠΑ.Σ.Π.. Πιο κάτω παραθέτουμε τη λίστα με τους 26 νι-
κητές ανά αγωνιστική αφού πρώτα δούμε κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά:
l Ο Σάββας Τσαμπούρης (Σαλαμίνα) έκανε το φετινό ρεκόρ ψήφων, όταν στην 8η αγωνιστική το
γκολ του συγκέντρωσε 314 ψήφους.
l Ο Shehu Abdullahi (Ανόρθωση) συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό, όταν στην 21η αγω-
νιστική πήρε το 79% των ψήφων.
l Ο Acoran (ΑΕΚ), νικητής της 6ης αγωνιστικής, κατάφερε να πάρει το βραβείο με το χαμηλότε-
ρο ποσοστό, 29%.
l Από τις 14 ομάδες του Πρωταθλήματος οι 11 είχαν ποδοσφαιριστές που πήραν έστω μία φορά
το βραβείο PASP Top Goal (Ομόνοια, ΑΕΚ, Ερμής, Ανόρθωση, Σαλαμίνα, Καρμιώτισσα, ΑΠΟΕΛ,
ΑΕΛ, Απόλλων, Άρης, Δόξα).
l Η Ομόνοια είναι η ομάδα με τους περισσότερους νικητές αφού 5 πήραν το βραβείο (Agayev,
Χριστοφή, Derbyshire, Margaca, Clayton).
l ΑΕΚ και Ανόρθωση είχαν από 4 νικητές, Άρης και Σαλαμίνα από 3, ο Απόλλωνας 2 νικητές
και οι υπόλοιπες 5 ομάδες είχαν από έναν.
l Οι Jorge Larena (ΑΕΚ) και Σάββας Τσαμπούρης (Σαλαμίνα) είναι οι μόνοι ποδοσφαιριστές
που αναδείχθηκε γκολ τους ως το καλύτερο της αγωνιστικής 2 φορές.

Αγ. Νικητής PASP Top Goal Ποσοστό
1 Amir Agayev (Ομόνοια) 45%
2 Χαραλαμπίδης (ΑΕΚ) 58%
3 Dominique Da Sylva (Ερμής) 30%
4 Ruben Rayos (Ανόρθωση) 43%
5 Jorge Larena (ΑΕΚ) 36%
6 Acoran (ΑΕΚ) 29%
7 Jorge Larena (ΑΕΚ) 45%
8 Σάββας Τσαμπούρης (Σαλαμίνα) 74%
9 Isma Goncalves (Ανόρθωσης) 71%
10 Δημήτρης Χριστοφή (Ομόνοια) 43%
11 Matt Derbyshire (Ομόνοια) 67%
12 Αντρέας Σταύρου (Καρμιώτισσα) 62%
13 Vinicius (ΑΠΟΕΛ) 41%
14 Renato Margaca (Ομόνοια) 45%
15 Cleyton Silva (Ομόνοια) 70%
16 Lucas Souza (ΑΕΛ) 35%
17 Σάββας Τσαμπούρης (Σαλαμίνα) 51%
18 Arkadiusz Piech (Απόλλων) 56%
19 Rogerio Martins (Άρης) 58%
20 Γιώργος Κολοκούδιας (Σαλαμίνα) 39%
21 Shehu Abdullahi (Ανόρθωση) 79%
22 Marco Aurelio (Άρης) 39%
23 Μάρκος Μαραγκουδάκης (Άρης) 47%
24 Andre Alves (Ανόρθωση) 49%
25 Joao Pedro (Απόλλων) 52%
26 Gaoussou Fofana (Δόξα) 57%

Στα Ποδοσφαιρικά Βραβεία που διοργάνωσε ο ΠΑ.Σ.Π. έγινε και η βράβευση των 3 κορυφαίων
γκολ του Πρωταθλήματος “PASP TOP GOAL 2016/17” της κανονικής διάρκειας. Υποψήφια ήταν τα
26 γκολ που αναδείχθηκαν κορυφαία της κάθε αγωνιστικής, συν ακόμη 4 (Kipiani, Αλωνεύτης,
Ruben Brigido, Piti) που επιλέχθηκαν από ειδική επιτροπή για να συμπληρώσουν την 30άδα.
Για την ανάδειξη του PASP TOP GOAL λήφθηκαν υπόψη με ίση βαρύτητα η θέση που πήραν οι
υποψήφιοι στις ψηφοφορίες των φιλάθλων (στο Facebook του ΠΑ.Σ.Π. και στο Protathlima.com)
και η θέση τους στη ψηφοφορία της ειδικής επιτροπής του ΠΑ.Σ.Π. Στον πιο κάτω πίνακα μπορεί-
τε να δείτε τις θέσεις που πήραν στη κάθε ψηφοφορία οι 3 πρώτοι ποδοσφαιριστές:

# ΓΚΟΛ ΠΑΣΠ  Protathlima Επιτροπή
(25%) (25%) (50%)

1 Σάββας Τσαμπούρης (Σαλαμίνα) 8η αγ. με Ομόνοια 2 2 1
2 Shehu Abdullahi (Ανόρθωση) 21η αγ. με Ερμή 5 1 3
3 Cleyton Silva (Ομόνοια) 15η αγ. με Αναγέννηση 1 18 2 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ 
ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ – ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΤΕΡΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Όλοι συμφώνησαν: 
Το κορυφαίο γκολ
από τον Τσαμπούρη! 

Όλοι συμφώνησαν: 
Το κορυφαίο γκολ
από τον Τσαμπούρη! 
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Το κορυφαίο γκολ
από τον Τσαμπούρη! 

Ο Σάββας Τσαμπούρης πέτυχε το καλύτερο γκολ της
σεζόν και μάλιστα χωρίς να υπάρχει αμφισβήτηση.
Το τέρμα του Ελλαδίτη άσου με τη φανέλα της Νέας
Σαλαμίνας στην 8η αγωνιστική κόντρα στην Ομόνοια
(78΄) αναδείχθηκε ως το καλύτερο της σεζόν με τους
φίλαθλους και τα στελέχη της ειδικής επιτροπής να
συμφωνούν απόλυτα.
Πιο συγκεκριμένα, συγκέντρωσε τις περισσότερες 
ψήφους της σεζόν (314), ενώ με την άποψη 
ότι ήταν το καλύτερο της χρονιάς συμφώνησαν 
και οι ειδικές επιτροπές που το αξιολόγησαν.
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STOIXIMAN-ΧΡΥΣΑ ΓΑΝΤΙΑ

Η τελική κατάταξη
Φυσικά στο τέλος δόθηκε και το μεγάλο βραβείο,  για τον τερμα-
τοφύλακα που κράτησε περισσότερες φορές ανέπαφη την εστία
του σε όλο το πρωτάθλημα των 36 αγωνιστικών, που όπως ήδη
σημειώσαμε ήταν ο Boy Waterman!
Οι επιδόσεις του Ολλλανδού γκολκίπερ σε σχέση με τους υπόλοι-
πους ανταγωνιστές του:

Θέση Τερματοφύλακας (Ομάδα) Clean Sheets (Seri)
1 Boy Waterman (ΑΠΟΕΛ) 16 (6)
2 Rafael Romo (ΑΕΛ) 15 (3)

Bruno Vale (Απόλλων) 15 (3)
4 Robert Veselovsky (Νέα Σαλαμίνα) 11 (3)
5 Rubén Miño (AEK) 10 (4)
6 Jan Koprivec (Ανόρθωση) 10 (2)
7 Negri (Δόξα) 8 (1)
8 Dragojevic (Καρμιώτισσα) 6 (3)
9 Νίκος Γιαννακόπουλος (Άρης) 5 (1)

Ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ, Boy Waterman, ήταν ο
μεγάλος νικητής του διαγωνισμού STOIXIMAN ΧΡΥΣΑ
ΓΑΝΤΙΑ 2016/17!  Ο Ολλανδός γκολκίπερ κράτησε περισ-
σότερες φορές ανέπαφη την εστία του σε όλο το πρωτά-
θλημα των 36 αγωνιστικών. 
Σε 16 παιχνίδια του πρωταθλήματος (από τα 34 που αγω-
νίστηκε) δεν μάζεψε ούτε μια φορά την μπάλα από τα δί-
χτυα του! Aπό κοινού στη 2η θέση οι Rafael Romo (ΑΕΛ) και
Bruno Vale (Απόλλων) με 15 clean sheets.

Οι νέες περιοδικές βραβεύσεις
Από την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε ο ΠΑ.Σ.Π.
εισήγαγε τις νέες περιοδικές βραβεύσεις που αφορούσαν
τους τερματοφύλακες του Πρωταθλήματος με τα περισ-
σότερα παιχνίδια απαραβίαστης εστίας. Ο λόγος ασφα-
λώς για τον διαγωνισμό «STOIXIMAN - ΧΡΥΣΑ ΓΑΝΤΙΑ».
Ήταν η πρώτη χρονιά της συνεργασίας μεταξύ ΠΑ.Σ.Π. και
STOIXIMAN με τον διαγωνισμό να έχει την ανάλογη λάμ-
ψη. Με την νέα σεζόν ευελπιστούν και οι δύο να αναπτυ-
χθεί ακόμη περισσότερο η συνεργασία, με γνώμονα το
καλό των ιδίων των ποδοσφαιριστών.
Οι 36 αγωνιστικές του πρωταθλήματος χωρίστηκαν σε
επτά περιόδους και σε κάθε μία από αυτές δινόταν το βρα-
βείο στον τερματοφύλακα που κρατούσε την εστία του
ανέπαφη για περισσότερες αγωνιστικές.  Ο νικητής βρα-
βευόταν από τον ΠΑΣΠ και την εταιρεία STOIXIMAN. Πα-
ραθέτουμε τους νικητές ανά περίοδο:

1η Βράβευση (1η–5η Αγωνιστική): Boy Waterman (ΑΠΟΕΛ)
2η Βράβευση (6η–10η Αγωνιστική): Rafael Romo (ΑΕΛ)
& Andrija Dragojevic (Καρμιώτισσα)
3η Βράβευση (11η–15η Αγωνιστική): Rafael Romo (ΑΕΛ)  
4η Βράβευση (16η–20η Αγωνιστική): Boy Waterman
(ΑΠΟΕΛ)
5η Βράβευση (21η–26η Αγωνιστική): Bruno Vale (Απόλ-
λων)
6η Βράβευση (27η–31η Αγωνιστική): Boy Waterman
(ΑΠΟΕΛ)
7η Βράβευση (32η–36η Αγωνιστική): Juan Pablo (ΑΕΚ)
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Η παρουσία του Παγκύπριου Συνδέσμου
Ποδοσφαιριστών και του Πιέρου Σωτη-
ρίου στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής
στις 2 Μαρτίου του 2017 ανέτρεψε την
συμφωνία του ΚΟΑ και του Υπουργεί-
ου Άμυνας.
Τα δυο μέρη είχαν συμφωνήσει χωρίς
να ρωτήσουν τον ΠΑ.Σ.Π. και την ΚΟΠ
όπως μειώσουν στο 50% τις διευκο-
λύνσεις για ποδοσφαιριστές που υπη-
ρετούν τη θητεία τους.
Συγκεκριμένα, συμφώνησαν όπως κά-
θε σωματείο α΄ κατηγορίας έχει διευ-
κολύνσεις για δυο παίκτες κάτω των 21
αντί για τέσσερις που  δικαιούτο, ενώ οι
σύλλογοι β΄ κατηγορίας να έχουν διευ-
κολύνσεις για έναν παίκτη αντί για δυο.
ΚΟΑ και Υπουργείο Άμυνας, συμφώνη-
σαν -μάλιστα- να υπογράψουν τη συμ-
φωνία στις 14 Μαρτίου, ερήμην των άλ-
λων εμπλεκομένων.
Η παράλειψη του ΚΟΑ να ενημερώσει
έγκαιρα τον ΠΑ.Σ.Π., δηλαδή το συνδι-
καλιστικό σώμα των άμεσα ενδιαφερό-
μενων, των ποδοσφαιριστών, ήταν κά-
τι που τονίστηκε από τον πρόεδρο του
Συνδέσμου Σπύρο Νεοφυτίδη στην το-
ποθέτησή του ενώπιον της Επιτροπής.
Ο κ. Νεοφυτίδης, επίσης, τόνισε ότι το
μέτρο πέραν του ότι στέκεται εμπόδιο
στην ανέλιξη ταλαντούχων ποδοσφαι-
ριστών, θα έχει ως αποτέλεσμα την επι-
δείνωση του φαινομένου της φυγο-
στρατίας.
Αναφέρθηκε, ακόμη, στις ιστορικές συ-
ναντήσεις του ΠΑΣΠ κατά το 2010 και
το 2013 με τους τότε υπουργούς Άμυ-
νας Κώστα Παπακώστα και Φώτη Φω-
τίου, αντίστοιχα. Τότε οι εν λόγω υπουρ-
γοί ρύθμισαν το ζήτημα μαζί με τον Σύν-
δεσμο Ποδοσφαιριστών.
Επίσης, εξήγησε στην πράξη πόσο άδι-
κα ήταν τα όσα συμφωνήθηκαν πρό-
σφατα για τους Κύπριους ποδοσφαιρι-
στές.
Ο κ. Νεοφυτίδης εξήγησε ότι ο Πιέρος

Σωτηρίου είναι η καλύτερη απόδειξη
ότι οι προηγούμενες συμφωνίες για τα
υπηρεσιακά υποβοήθησαν την ποδο-
σφαιρική του ανέλιξη. «Σήμερα όλοι ξέ-
ρουμε ποιός ο Πιέρος Σωτηρίου» ανέ-
φερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου.
Όταν ο άσος του ΑΠΟΕΛ πήρε τον λόγο
ανέφερε ότι συνάντησε πολλές δυσκο-
λίες κατά τη θητεία στην Εθνική Φρου-
ρά και ότι έβγαζε κανονικά σκοπιές κα-
θημερινά. Με άλλα λόγια, έδειξε πόσο
σημαντικά ήταν τα υπηρεσιακά που
έπαιρνε για προπονήσεις και για παι-
χνίδια, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει
την καριέρα του. Εδώ να σημειωθεί ότι
ο Σωτηρίου υπηρέτησε στο 213 Τάγμα
Πεζικού.
Όλες οι πιο πάνω θέσεις που εκφρά-
στηκαν από πλευράς ΠΑ.Σ.Π. δεν αντι-
κρούστηκαν από κανέναν παρευρισκό-
μενο.
Η συνεδρία έκλεισε με τον πρόεδρο της
Επιτροπής, Μαρίνο Σιζόπουλο, να επι-
σημαίνει την ανάγκη ώστε ο ΚΟΑ να μι-
λήσει με τον ΠΑ.Σ.Π. και την ΚΟΠ που
γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες των
ποδοσφαιριστών. Τόνισε δε ότι δεν είναι
ποσοτικό το θέμα, αλλά ποιοτικό. Εξή-
γησε πως δεν πρέπει να περιορίζονται
οι θέσεις, αλλά αντίθετα όσοι παίκτες
πληρούν κριτήρια να τυγχάνουν διευ-
κολύνσεων χωρίς αριθμητικούς περιο-
ρισμούς.
Ο ΠΑ.Σ.Π. εκπροσωπήθηκε από τον πρό-
εδρό του Σπύρο Νεοφυτίδη, το διοικη-
τικό του στέλεχος Πιέρο Σωτηρίου, τον
νομικό του σύμβουλο Λοΐζο Χατζηδη-
μητρίου και τον υπεύθυνο του γραφεί-
ου Τύπου Φάνη Μακρίδη. Από πλευράς
ΚΟΠ, οι Χάρης Λοϊζίδης και Ανθούλης
Μυλωνάς.
Στη συνεδρία παρευρέθηκε και ο πρόε-
δρος του ΚΟΑ Κλεάνθης Γεωργιάδης,
αλλά και ο υπουργός Άμυνας Χριστό-
φορος Φωκαΐδης. Παρών και ο Αρχη-
γός του ΓΕΕΦ.

«Ένας Θεός ξέρει...»
Στο τάγμα – θανάτου είχε υπηρετήσει 
ο Πιέρος κατά τη στρατιωτική του θητεία

Αποκαλυπτικός σε ό,τι αφορά τη θητεία στην Εθνική
Φρουρά ήταν ο Πιέρος Σωτηρίου, κατά την παρουσία
του στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής.
Ο άσος του ΑΠΟΕΛ παραβρέθηκε εκεί υπό την ιδιότητά
του ως διοικητικό στέλεχος του Παγκύπριου Συνδέσμου
Ποδοσφαιριστών. Ο ΠΑ.Σ.Π. κλήθηκε να εκφράσει τις
θέσεις του για το σχέδιο στήριξης των στρατεύσιμων
ποδοσφαιριστών.
Όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Μαρίνος Σιζόπουλος
του έδωσε τον λόγο, ο Σωτηρίου αναφέρθηκε στα δύ-
σκολα χρόνια που πέρασε, σε μια προσπάθειά του να
δείξει ότι χάρη στα υπηρεσιακά που του δίδονταν κα-
τάφερε να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα.
Όπως ανέφερε, υπηρέτησε στο Τάγμα Πεζικού 213, που
ως γνωστόν θεωρείται ίσως η πιο δύσκολη μονάδα πε-
ζικού στην Κύπρο. Κι αυτό γιατί οι Ελληνοκύπριοι σκο-
ποί είναι λίγα μέτρα μακριά από τα φυλάκια του τουρ-
κικού στρατού. Το «213» έχει χαρακτηριστεί «τάγμα-θα-
νάτου» γιατί υπήρξαν σοβαρά επεισόδια με πυροβολι-
σμούς. Η ρίψη πετρών και άλλων αντικειμένων από στρα-
τιώτες του τουρκικού στρατού, για χρόνια αποτελούσε
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας ων Ελλη-
νοκυπρίων στρατιωτών...
Ο Πιέρος Σωτηρίου ανέφερε ότι το 2010 όταν υπηρε-
τούσε στην Εθνική Φρουρά έβγαζε σκοπιές σε φυλάκιο
επί της οδού Ερμού στην Παλιά Λευκωσία («κλούβα»).
Τότε ήταν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Λευκωσίας.
Σύμφωνα με τα λεγόμενά του έβγαζε το τελευταίο νυ-
κτερινό νούμερο (βάσει του σχεδιού στήριξης) και το
πρώτο πρωϊνό.
«Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια μέρα που έπρεπε να παί-
ξω με τον Ολυμπιακό στην Λεμεσό. Ο διοικητής μου δεν
μου επέτρεπε να βγω έξω και να ενσωματωθώ στην απο-
στολή της ομάδας που ήταν σε ξενοδοχείο. Έτσι έβγαλα
το πρώτο πρωινό νούμερο (06:00-08:00) και έχασα το
λεωφορείο της αποστολής. Μετά έπρεπε να βρω τρόπο
να μεταβώ μόνος μου στην Λεμεσό» είπε για τις δυσκο-
λίες που συναντούσε.
Και πρόσθεσε: «Ένας Θεός ξέρει πώς άντεξα με αυτές
τις συνθήκες. Δούλεψα πάρα πολύ και έκανα υπομονή,
για να καταφέρω να καλύψω το χαμένο έδαφος...».
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Δεδομένη η ανανέωση της θητείας του Σπύρου Νεοφυτίδη στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ευρωπαϊκού κλιμακίου της FIFPro.
Στις εκλογές που διεξήχθησαν την Τετάρτη (17/05) στο ευρωπαϊκό κογκρέσο της FIFPro
στην Μάλτα, ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. εξασφάλισε τις απαραίτητες ψήφους ώστε να εκλεγεί.
Υποψήφιοι ήταν οι Tony Higgins (SCO), Σπύρος Νεοφυτίδης (CY), Markéta Haindlová (CZE),
Joachim Walltin (Nor), Joaquim Evangelista (Por), Lucien Valloni (Swis). Τις τρεις θέσεις του
συμβουλίου πήραν ο κ. Νεοφυτίδης, ο Νορβηγός Ioakim Waltin και ο Πορτογάλος Ioakim
Evangelista.
Το νέο συμβούλιο θα καταρτιστεί σε σώμα στην πρώτη συνεδρίαση του, τον Σεπτέμβρη και
η Κύπρος έχει θέσει πολύ γερές βάσεις διεκδίκησης της θέσης του αντιπροέδρου.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
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Σημαντικό βήμα για προάσπιση των δικαιωμά-
των των μελών του Παγκύπριου Συνδέσμου Πο-
δοσφαιριστών, αλλά και για τη βελτίωση της θέ-
σης του Κύπριου ποδοσφαιριστή στην Κύπρο.
Ο ΠΑ.Σ.Π. συμμετείχε στο συνέδριο της UNI
global που έγινε στο Παρίσι και ολοκληρώθηκε
την Παρασκευή 7 Απριλίου (2017). Στην ουσία
κατάφερε  να ενταχθεί στην μεγαλύτερη και πιο
δυναμική Ομοσπονδία αθλητών στον κόσμο με
άμεση δράση και εμπλοκή. Αυτό θα αποφέρει
στο μέλλον πολλά οφέλη για τα μέλη του Συν-
δέσμου και γενικότερα όλους τους αθλητές.
Ο ΠΑ.Σ.Π. εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο με δυο
στελέχη του, τον πρόεδρο Σπύρο Νεοφυτίδη και
την υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
Σίλεια Βάσου. Είχαν σημαντικές συναντήσεις με
παγκοσμίου επιπέδου γενικούς διευθυντές και
μάνατζερ αθλητών απ’ όλο των κόσμο  (NFL, MLS,
FIFPro, EU Athletes, Unicef, JPBPA, NHL, RAP, GPS,
APH).
Στο συνέδριο συζητήθηκαν οι τρόποι με τους
οποίους η Παγκόσμια Ομοσπονδία αθλητών θα
διασφαλίζει τους σταθερούς όρους εργασίας
των αθλητών, ώστε ταυτόχρονα να διατηρούν
τα ανθρώπινα δικαιώματα τους οι αθλητές, όπως
αυτά που απολαμβάνει κάθε εργαζόμενος στον
κόσμο.
Επιπλέον, συζητήθηκε το έντονο πρόβλημα κα-
ταπάτησης των δικαιωμάτων των ανηλίκων στο
χώρο του αθλητισμού  (ειδική αναφορά έγινε
από εκπρόσωπο της UNICEF) κάτι που προβλη-
ματίζει έντονα στην Κύπρο, με τις πολλές κα-
ταγγελίες παραβιάσης των δικαιωμάτων του παι-
διου (Άρθρο 3,5 και12 αφορούν τα δικαιώματα
επιλογής,έκφρασης της γνώμης και απόφασης,
καθώς και ελεύθερης διακινησης). 

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ UNI GLOBAL –
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ

Οι ποδοσφαιριστές
στην Κύπρο κέρδισαν

πολλά στο Παρίσι
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Ο χορός των βραβεύσεων άνοιξε με τον Ανδρέα
Ιωάννου, μέλος της πρωταθλήτριας εφηβικής
ομάδας του Απόλλωνα (U21). Πήρε το ειδικό
βραβείο που είναι υποτροφία στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας.
Ο Ανδρέας συμμετέχει τα τελευταία χρόνια με
επιτυχία στις ετήσιες αξιολογήσεις του ΠΑ.Σ.Π.,
στις οποίες λαμβάνονται υπόψιν οι επιδόσεις
των ποδοσφαιριστών στο άθλημα, αλλά και στο
σχολείο.
Ως γνωστόν, ο Σύνδεσμος έχει επενδύσει πολ-
λά στα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο οι
επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να είναι πανέ-
τοιμοι για μια νέα καριέρα μόλις κρεμάσουν τα
παπούτσια.

Πήρε την ειδική 
βράβευση του ΠΑ.Σ.Π.

Ο χορός άνοιξε με 
τον Ανδρέα Ιωάννου
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PASP FOOTBALL AWARDS 2016-17

Βασιλιάδες Πιέρος,
ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας

στο Royal Hall!
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στο Royal Hall!
Οι ετήσιες βραβεύσεις του ΠΑ.Σ.Π., τα PASP FOOTBALL AWARDS
2016/17, είχαν την ανάλογη λάμψη κι αυτή τη χρονιά. Στην λαμπρή
αυτή εκδήλωση έβαλαν τη σφραγίδα τους ο Πιέρος Σωτηρίου, ο
ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας. Λεπτομέρειες στις σελίδες 17, 18 και 19.
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PASP FOOTBALL AWARDS 2016-17

Στην μοναδική αυτή εκδήλωση που διοργάνω-
σε ο ΠΑ.Σ.Π., μετέδωσε για μια ακόμη χρονιά ο
Alfa Sports TV και πραγματοποιήθηκε την Πέ-
μπτη 11 Μαΐου στο Royal Hall στη Λευκωσία,
έλαμψε ο ΑΠΟΕΛ, ο Απόλλωνας, αλλά και ο Πιέ-
ρος Σωτηρίου.
Η ομάδα της Λεμεσού είχε τρεις παίκτες στην
κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς (Χάμπος, Ντα
Σίλβα, Βινίσιους), τον καλύτερο προπονητή της
σεζόν (Σωφρόνης Αυγουστή), τον καλύτερο ξέ-
νο (Άλεξ Ντα Σίλβα), ενώ απέσπασε και βραβείο
ήθους (Μάριος Στυλιανού).
Όσο για τον σύλλογο της Λευκωσίας, έβαλε τη
σφραγίδα του στο καλύτερο σχήμα της σεζόν
έχοντας τέσσερις παίκτες σε αυτό (Πιέρος, Μερ-
κής, Ιωάννου, Βάτερμαν).
Επιπλέον, ο Πιέρος Σωτηρίου που ήταν στην κο-
ρυφαία ενδεκάδα της σεζόν, αναδείχθηκε κα-
λύτερος κύπριος παίκτης και MVP του πρωτα-
θλήματος.
Επιθετικές διακρίσεις και για την Ομόνοια, που

είχε δυο παίκτες στην κορυφαία ενδεκάδα (Χρι-
στοφή και Derbyshire) και όχι μόνο. Συγκεκρι-
μένα, ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας απέσπα-
σαν βραβεία σε δυο άλλες κατηγορίες («Καλύ-
τερα γκολ της σεζόν» και «Καλύτερες επεμβά-
σεις»).
Την καλύτερη ενδεκάδα συμπλήρωσαν ένας πο-
δοσφαιριστής από την ΑΕΚ (Τρισκόφσκι) κι ένας
από την ΑΕΛ (Φορτούνα). Στην κατηγορία «Κα-
λύτερο γκολ» νικητής ήταν ο Σάββας Τσα-
μπούρης (Σαλαμίνα) και στην «Καλύτερη επέμ-
βαση» ο Δημήτρης Στυλιανού (Ερμής).  Στο σύ-
νολο βραβεύτηκαν ποδοσφαιριστές από 9 δια-
φορετικές ομάδες (ΑΠΟΕΛ, Απόλλων, Ομόνοια,
ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ανόρθωση, Νέα Σαλαμίνα, Ερμής και
ΑΕΖ)!
Γενικά η διοργάνωση με παρουσιαστές τους
Άλκη Μπότσο και Μαίρη Ταραλίδη, είχε την ανά-
λογη αίγλη, χάρη και στην συμβολή του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας, του Lander Polar Ice και
του STOIXIMAN.

Αναλυτικά οι νικητές στην κάθε κατηγορία:
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ:
Τερματοφύλακας: Boy Waterman (ΑΠΟΕΛ)
Αμυντικοί: Γιώργος Μερκής (ΑΠΟΕΛ), Paulo
Vinícius (Απόλλων), Νικόλας Ιωάννου (ΑΠΟΕΛ),
Núrio Fortuna (ΑΕΛ)
Μέσοι: Χάμπος Κυριάκου (Απόλλων), Alex Da
Silva (Απόλλων), Ivan Tričkovski (ΑΕΚ).
Επιθετικοί: Δημήτρης Χριστοφή (Ομόνοια), Πιέ-
ρος Σωτηρίου (ΑΠΟΕΛ), Matt Derbyshire (Ομόνοια).
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Σωφρόνης Αυ-
γουστή (Απόλλωνας)
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ: Πιέρος Σωτηρίου
(ΑΠΟΕΛ).
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ: Alex Da Silva (Απόλλων)
MVP: Πιέρος Σωτηρίου (ΑΠΟΕΛ)
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΚΟΛ ΣΕΖΟΝ:
1. Σάββας Τσαμπούρης (Νέα Σαλαμίνα)
2. Shehu Abdullahi (Ανόρθωση)
3. Alexandre Silva Cleyton (Ομόνοια)

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ:
1. Δημήτρης Στυλιανού (Ερμής)
2. Ανδρέας Χριστοδούλου (Ομόνοια)
3. Λένος Σωφρονίου (ΑΕΖ)
STOIXIMAN ΧΡΥΣA ΓΑΝΤΙA: Η βράβευση θα
γίνει με το πέρας του πρωταθλήματος όταν η
μάχη των ανέπαφων εστιών μεταξύ Boy
Waterman (16), Rafael Romo (15) και Bruno Vale
(15) θα ξεκαθαρίσει.
ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ: Η βράβευση θα γίνει με το
πέρας του πρωταθλήματος όταν η μάχη μεταξύ
Matt Derbyshire (23 γκολ) και Πιέρου Σωτηρί-
ου (20 γκολ) θα ξεκαθαρίσει.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΘΟΥΣ: Μάριος Στυλιανού (Απόλ-
λωνας)

Ξεχωριστό χρώμα στην εκδήλωση έδωσαν ο
Γιώργος Σταματάρης, ο Βασίλης Βασιλείου με
το ξεχωριστό μουσικό όργανο Handpan καθώς
και το Τμήμα Μουσικής του Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας.
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«Μην υπογράφετε επαγγελματικά συμβόλαια στη Σερβία». Αυτό το μήνυμα έστειλε επίσημα
η FIFPro μετά από σχετική της απόφαση τον Ιανουάριο του 2017.
Η διεθνής ένωση ποδοσφαιριστών συμβούλευε τα μέλη της να αποφεύγουν να συνάπτουν
συμβόλαια συνεργασίας με σερβικούς συλλόγους κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής πε-
ριόδου του Ιανουαρίου.
Όπως σημειωνόταν σε επίσημη γραπτή τοποθέτηση της FIFPro, ο λόγος που προτρέπονταν
οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να αποφεύγουν να υπογράφουν συμβόλαια συνεργασίας
στην Σερβία είναι «η επιδείνωση των άσχημων εργασιακών συνθηκών στην χώρα της ανα-
τολικής Ευρώπης».
Η FIFPro υπενθύμιζε την δημοσιευθείσα έρευνά της για τις συνθήκες εργασίας παγκοσμίως
(FIFPro 2016 Global Employment Report), σύμφωνα με την οποία το 68% των παικτών που αγω-
νίζονται στην Σερβία δεν λαμβάνει έγκαιρα τον μισθό του, ενώ το 89% δεχόταν πιέσεις για να
πάρουν μεταγραφή και να επωφεληθεί οικονομικά ο σύλλογός τους.

Πανευρωπαϊκά 
αρνητικά στατιστικά 
της Κύπρου
Το Κυπριακό πρωτάθλημα φιγουράρει στις χει-
ρότερες θέσεις, έχοντας τρεις αρνητικές πρω-
τιές στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα πιο πρό-
σφατα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Κέ-
ντρου Αθλητικών Σπουδών (CIES).
Πιο κάτω παραθέτουμε τις 4 κατηγορίες στις
οποίες η Κύπρος πρωταγωνιστεί αρνητικά
(ΜΟ):

Ηλικία Ποδοσφαιριστών
Το Κυπριακό πρωτάθλημα με ΜΟ ηλικίας 28,54
κατέχει τη χειρότερη θέση στην Ευρώπη ως
το πιο ηλικιωμένο. ΑΕΚ (32,04), Σαλαμίνα
(30,36), Απόλλωνας (30,29), Δόξα (30,16) και
ΑΠΟΕΛ (29,65) είναι οι ομάδες με τους πιο ηλι-
κιωμένους ποδοσφαιριστές στη Κύπρο κατά
μέσο όρο. Η ΑΕΖ έχει τον χαμηλότερο ΜΟ ηλι-
κίας με 25,59.

Σταθερότητα στις ομάδες
Στο Κυπριακό πρωτάθλημα, ο αριθμός των
σαιζόν κατά ΜΟ που οι ποδοσφαιριστές μέ-
νουν σε μία ομάδα είναι ο δεύτερος πιο μικρός
στην Ευρώπη (1,30). Αρκετές μας ομάδες κρα-
τούν τους ποδοσφαιριστές στα ρόστερ τους
με ΜΟ λιγότερο από 1 σαιζόν. Οι μοναδικές

ομάδες που έχουν ποδοσφαιριστές στα ρό-
στερ τους με ΜΟ περισσότερο από 2 σαιζόν
είναι ο ΑΠΟΕΛ (2,68) κι ο Απόλλωνας (2,07).

Απόδημοι ποδοσφαιριστές
Η Κύπρος είναι στη πρώτη θέση στην Ευρώπη
αφού το 76,6% των ποδοσφαιριστών που χρη-
σιμοποιήθηκαν στο πρωτάθλημα μας ήταν ξέ-
νοι. Η Ανόρθωση κατέχει την πρωτιά στη Κύ-
προ αφού χρησιμοποίησε απόδημους ποδο-
σφαιριστές με ποσοστό 93,9%!

Ποδοσφαιριστές από ακαδημίες
Η Κύπρος είναι στη τελευταία θέση στην Ευ-
ρώπη αφού έχει τον λιγότερο χρόνο χρησιμο-
ποίησης ποδοσφαιριστών που βρίσκονταν στις
ακαδημίες της ομάδας που αγωνίζονται (για
τουλάχιστον 3 σαιζόν). Το ποσοστό των λε-
πτών που έπαιξαν οι ποδοσφαιριστές που βρί-
σκονταν στις ακαδημίες της ομάδας που αγω-
νίζονται είναι 3,9%. Η Δόξα κι ο Άρης έχουν
μάλιστα ποσοστό 0%! Ενώ η Ομόνοια από την
άλλη έχει το καλύτερο ποσοστό στη Κύπρο
αφού ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες της
αγωνίσθηκαν στο 13,1% των συνολικών λε-
πτών της ομάδας. 
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Εποικοδομητική συνάντηση με εκπροσώπους ομάδων των επαρχιών
Λάρνακας - Αμμοχώστου είχε την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου (2016) το δι-
οικητικό συμβούλιο του ΠΑ.Σ.Π.
Στελέχη του Συνδέσμου ενημέρωσαν τους εκπροσώπους των ομάδων
για σημαντικά συνδικαλιστικά ζητήματα που τους αφορούν, ενώ ο ΠΑ.Σ.Π.
είχε την ευκαιρία να ακούσει τα προβλήματά τους.
Τέτοιες συναντήσεις βοηθούν τον Σύνδεσμο να είναι πιο αποτελεσματι-
κός και να αντιλαμβάνεται τις άμεσες ανάγκες των μελών του.

* Η φωτογραφία είναι από τη συνάντηση στη Λάρνακα στο Μεζεδοπωλείο "Το
στέκι της παρέας".

Ο ΠΑ.Σ.Π. τα είπε 
με τα μέλη του 
στη Λάρνακα

Εποικοδομητική συνάντηση με τους εκπροσώπους των ομάδων
της επαρχίας Λευκωσίας είχε την Τρίτη 4 Οκτωβρίου το διοι-
κητικό συμβούλιο του ΠΑ.Σ.Π.
Στελέχη του Συνδέσμου ενημέρωσαν τους εκπροσώπους των
ομάδων για σημαντικά συνδικαλιστικά ζητήματα που τους
αφορούν, ενώ ο ΠΑ.Σ.Π. είχε την ευκαιρία να ακούσει τα προ-
βλήματά τους.
Κατά τη διάρκεια προέκυψε και η έκπληξη της βραδιάς, αφού
το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΠ και ποδο-
σφαιριστής της Δόξας Στέλιος Δημητρίου, έσβησε τα κεράκια
με τις ευχές όλων για τα γενέθλια του!

Σε συνέχεια της συνάντησης που έγινε στη Λάρνακα, την Τετάρτη 28 Σεπτεμ-
βρίου (2016) το διοικητικό συμβούλιο του ΠΑ.Σ.Π. τα είπε με εκπροσώπους
ομάδων των επαρχιών Λεμεσού – Πάφου.
Στελέχη του Συνδέσμου ενημέρωσαν τους εκπροσώπους των ομάδων για ση-
μαντικά συνδικαλιστικά ζητήματα που τους αφορούν ενώ άκουσαν και τα προ-
βλήματά τους.

* Η φωτογραφία είναι από τη συνάντηση που έγινε στη Λεμεσό στο "V The Executive".

Εποικοδομητική 
συζήτηση με εκπροσώπους
ομάδων Λεμεσού – Πάφου

Συνάντηση 
με κεράκια!

* H φωτογραφίa είναι από τη
συνάντηση στη "Murphy's Pub".
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Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στην Κύ-
προ, βρίσκονται στον σωστό δρόμο για να
αλλάξουν επίπεδο.
Αυτή η θέση επαναβεβαιώθηκε στην Γενι-
κή  Συνέλευση στις 25 Οκτωβρίου (2017)
στο FORUM, όπου η ηγεσία του ΠΑ.Σ.Π. ενη-
μέρωσε τα μέλη του Συνδέσμου για σημα-
ντικά θέματα που αφορούν τους ποδο-
σφαιριστές στην Κύπρο.
Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου
Ποδοσφαιριστών, Σπύρος Νεοφυτίδης,
έκανε ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα, παραθέτοντας αποτελέσματα
σχετικών ερευνών. Με απλά λόγια, για μια
ακόμη φορά τονίστηκε η ανάγκη προκει-
μένου οι ποδοσφαιριστές να είναι πανέ-
τοιμοι για τη δεύτερή τους καριέρα.
Κι επειδή ο ΠΑ.Σ.Π. πάντα μιλά με αποδεί-
ξεις, στη συγκεκριμένη συνάντηση φρό-
ντισε να τοποθετηθούν επαγγελματίες παί-
κτες που αξιοποίησαν πλήρως τις εκπαι-
δευτικές ευκαιρίες που τους πρόσφερε ο
Σύνδεσμος.
Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε η ευκαιρία
στους Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη και Λου-
τσιάνο Μπεμπέ, να εκφράσουν τις σκέψεις
τους, να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους και
να τονίσουν πόσο σημαντικό είναι να μορ-
φωθούν ακαδημαϊκά οι παίκτες προκειμέ-
νου να είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τη ζωή
τους με τη δύση της ποδοσφαιρικής τους
καριέρας.
Να σημειωθεί ότι ο Χαραλαμπίδης είναι
απόφοιτος του προγράμματος σπουδών
της FIFPro (Online Academy), ενώ ο Μπε-
μπέ αποφοιτά από το Ευρωπαϊκό Πανεπι-
στήμιο με το οποίο, επίσης, συνεργάζεται
ο ΠΑ.Σ.Π.
Ο κ. Νεοφυτίδης, δεν περιορίστηκε στα εκ-
παιδευτικά προγράμματα του ΠΑ.Σ.Π. Τό-
νισε πόσο σημαντικό είναι για τον Σύνδε-
σμο η συνεργασία με τους ποδοσφαιριστές.
Ταυτόχρονα, έστειλε ηχηρό μήνυμα κατά
της χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώ-
νων, λέγοντας ξεκάθαρα πως είναι στο χέ-
ρι των ποδοσφαιριστών η καταπολέμηση
του αρνητικού αυτού φαινομένου. Ακο-
λούθως, προβλήθηκε οπτικό υλικό με την
ιστορία τριών ποδοσφαιριστών. Ενός που
άκουσε τον ατζέντη του και είχε μειωμένη
απόδοση και δυο άλλων που είπαν «όχι»
στην πρόταση για χειραγώγηση αγώνα και

τιμήθηκαν από τον ηγέτη της πατρίδας
τους.
Σημαντικά ήταν και τα όσα είχε να πει ο νο-
μικός σύμβουλος του Συνδέσμου, Λοΐζος
Χατζηδημητρίου. Ενημέρωσε τους ποδο-
σφαιριστές για τις πρόνοιες του ενιαίου
συμβολαίου, ενώ έκανε αναφορά στους
κινδύνους που υπάρχουν γι΄ αυτούς. Σε γε-
νικές γραμμές έστειλε το μήνυμα ότι ο Σύν-
δεσμος είναι σε θέση να χειριστεί όλες τις
νομικήξς φύσεως υποθέσεις αποτελεσμα-
τικά, διαφυλάττοντας τα συμφέροντα των
μελών του.
Στο πλαίσιο της Συνέλευσης πραγματο-
ποιήθηκε και η επετειακή φωτογράφιση
των μελών του Συνδέσμου που φοιτούν με
υποτροφίες στα συνεργαζόμενα με τον
ΠΑΣΠ Πανεπιστήμια. Στη συνέλευση πα-
ρευρέθηκαν και οι κάτοχοι των υποτρο-
φιών που προσφέρει ο ΠΑ.Σ.Π. σε συνερ-
γασία με Ανώτερα Εκπαιδευτική Ιδρύμα-
τα.
Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν και παιδιά
που φοιτούν στο αθλητικό σχολείο του
FORUM.

Ο Νεοφυτίδης έστειλε ηχηρό μήνυμα κατά 
της χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων, 

λέγοντας ξεκάθαρα πως είναι στο χέρι 
των ποδοσφαιριστών η καταπολέμηση 

του αρνητικού αυτού φαινομένου

ΑΥΤΗ Η ΘΕΣΗ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Π. ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ FORUM
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Ξέσπασμα Χαραλαμπίδη για τα χειραγωγημένα παιχνίδια
Χείμαρρος ήταν ο διεθνής ποδο-
σφαιριστής της ΑΕΚ Λάρνακας,
Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, στη
συνέλευση του Παγκύπριου Συν-
δέσμου Ποδοσφαιριστών.
Ο Χαραλαμπίδης μετέφερε στα μέ-
λη του ΠΑ.Σ.Π. τις δικές του εμπει-
ρίες από τη συμμετοχή του σε
πρόγραμμα για απόκτηση τίτλου
σπουδών.
Ευρισκόμενος στο πάνελ και όταν
η συζήτηση πήγε στα στημένα παι-
χνίδια, έκανε το δικό του ξέσπα-
σμα, φανερώνοντας τους προ-

βληματισμούς του για τα χειρα-
γωγημένα παιχνίδια.
O Χαραλαμπίδης μίλησε για κλι-
μάκωση του φαινομένου.
Είπε μεταξύ άλλων: «Βλέπω στιγ-
μιότυπα και επακριβώς τι κάνει ο
καθένας. Βιδώθηκα. Πλέον είμαι
τόσο προκατειλημμένος που κά-
θομαι και βλέπω τα παιχνίδια και
λέω ‘αυτό είναι στημένο’ ή ‘αυτό
δεν είναι στημένο’. ‘Σήμερα έβγα-
λε λεφτά’, ‘σήμερα δεν έβγαλε’.
Πρέπει να το δούμε με πολλή προ-
σοχή»

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Σπύ-
ρος Νεοφυτίδης, ανέφερε ότι η
Παγκόσμια Ένωση Ποδοσφαιρι-
στών (FIFPro) θα δημοσιοποιήσει
αποτελέσματα μεγάλης έρευνας
για τη χειραγώγηση αγώνων. Πρό-
σθεσε πως το δείγμα είναι ικανο-
ποιητικό, αφού στο πλαίσιο της
κλήθηκαν να μιλήσουν 420 ποδο-
σφαιριστές. Και κατέληξε λέγοντας
πως οι πληροφορίες του αναφέ-
ρουν ότι τα αποτελέσματα της εν
λόγω έρευνας είναι τραγικά για την
Κύπρο.

Ανεβαίνει το επίπεδο των ποδοσφαιριστών 
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Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο σε χώρες όπως η
Σλοβενία, η Κροατία, η Ρουμανία και η Τσεχία,
όπου οι παίκτες είναι αυτοαπασχολούμενοι,
με αποτέλεσμα να έχουν λιγότερο ασφαλείς
συνθήκες εργασίας, παρότι η Παγκόσμια Ένω-
ση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (FIFPrο)
συνεχίζει να επισημαίνει την ανάγκη για σύ-
ναψη υποχρεωτικών και τυποποιημένων συμ-
βολαίων.
Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με έρευνα που
πραγματοποιήθηκε από τη FIFPro το 2012, πε-
ρισσότερο από το 41% των επαγγελματιών πο-
δοσφαιριστών στην Ανατολική Ευρώπη ανα-

φέρουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των
αποδοχών τους.
Η νέα έρευνα της FIFPro, που θα είναι η μεγα-
λύτερη μελέτη των συνθηκών απασχόλησης
στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, θα κυκλο-
φορήσει στα τέλη του 2016 και θα αναλύει τις
απαντήσεις από σχεδόν 15.000 επαγγελματίες
ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη, την Αφρική,
την Αμερική και την Ασία / Ωκεανία.
Ένα από τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας
είναι και ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών των
επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, παγκοσμίως.
Οπωσδήποτε δεν είναι αυτός του Cristiano

Ronaldo ή του Lionel Messi αλλά αυτός ενός
ανειδίκευτου εργάτη! Επίσης η απουσία κα-
τώτατου μισθού στις επαγγελματικές κατηγο-
ρίες και η σύναψη διπλών συμβολαίων είναι
ένα μεγάλο πρόβλημα που θα πρέπει να επι-
λυθεί άμεσα.
Αυτά προέκυψαν σε ένα διήμερο νομικό σεμι-
νάριο που διοργανώθηκε στην έδρα της Πα-
γκόσμιας Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαι-
ριστών (FIFPro) στο Άμστερνταμ στις 21 και 22
Σεπτεμβρίου 2016.
Αντικείμενο του σεμιναρίου, στο οποίο συμ-

μετείχαν 29 αξιωματούχοι Συνδέσμων Επαγ-
γελματιών Ποδοσφαιριστών και δικηγόροι, από
18 ευρωπαϊκές χώρες, ήταν οι συμβάσεις ερ-
γασίας των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών,
με ειδικότερη αναφορά στη νομολογία του
CAS (Court of Arbitration for Sport). Πέραν του
αμιγούς νομικού αντικειμένου, οι εκπρόσωποι
των Συνδέσμων Ποδοσφαιριστών υπέβαλαν
προτάσεις: για την καταπολέμηση της βίας στο
επαγγελματικό ποδόσφαιρο, για ένα δικαιότε-
ρο μοντέλο κατανομής των εσόδων των επαγ-
γελματικών πρωταθλημάτων και για μια αυ-
στηρή διαδικασία αδειοδότησης των ομάδων,
που δεν θα επιτρέπει οφειλές προς ποδο-
σφαιριστές.
Επισημάνθηκε, επίσης, ο κρίσιμος ρόλος της

UEFA, η οποία θα μπορούσε ακόμη και να αρ-
νηθεί στις ομάδες μιας χώρας την πρόσβαση σε
διοργανώσεις της, αν δεν γίνονται σεβαστά τα
εργατικά δικαιώματα των ποδοσφαιριστών.
Στο συνέδριο συμμετείχαν, από Κυπριακής
πλευράς, ένας εκ των νομικών συμβούλων του
ΠΑ.Σ.Π., ο Λοΐζος Χατζηδημητρίου (βλ. φωτο-
γραφία).

Ο μέσος μισθός 
των ποδοσφαιριστών 

παγκοσμίως, όσο αυτός
του ανειδίκευτου εργάτη!

Στην Κύπρο, τα τυποποιημένα έντυπα συμβολαίων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών 
(standard contracts), μετά από τις διαβουλεύσεις του ΠΑ.Σ.Π. με την ΚΟΠ και τη βοήθεια της
FIFPro, είναι ένα θεσμικό κεκτημένο των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, εδώ και ένα χρόνο.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

n Του Σπύρου Νεοφυτίδη
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Ραγδαία αύξηση ποσοστού που αφορά τη
χειραγώγηση κυπριακών ποδοσφαιρικών
αγώνων!
Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της
έρευνας της FIFPro που παρουσίασε την
Τρίτη 29 Ιανουαρίου (2017) το βράδυ ο Πα-
γκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Σπύρος Νεοφυτίδης σε συνέντευξη Τύπου
που πραγματοποιήθηκε στην Ιδιωτική Σχο-
λή FORUM, υπήρχε αύξηση των κρουσμά-
των.
Πιο συγκεκριμένα, ποσοστό 19% των ερω-
τηθέντων ποδοσφαιριστών δήλωσαν ότι
έχουν προσεγγιστεί για να συμμετάσχουν
σε χειραγώγηση αγώνα, ενώ το 40,5% δή-
λωσε ότι έχουν αντιληφθεί στημένα παι-

χνίδια. Το 2012 το ποσοστό σε ό,τι αφορά
παίκτες που προσεγγίστηκαν για να στή-
σουν παιχνίδι, ήταν 4%. Αυτό δείχνει την
δραματική επιδείνωση του αρνητικού αυ-
τού φαινομένου.
Σύμφωνα με την έρευνα της FIFPro, προ-
κύπτουν και τα ακόλουθα συμπεράσματα:
l 49% των ποδοσφαιριστών στην Κύπρο
υπογράφουν δεύτερο συμβόλαιο (πρώτη
χώρα στον κόσμο - ο μέσος όρος είναι 9%).
l 17% των ποδοσφαιριστών δήλωσαν πως
δεν έχουν αντίγραφο του συμβολαίου τους
l 65% των ποδοσφαιριστών στην Κύπρο
πληρώνονται καθυστερημένα τον μισθό
τους.
l Μέσος όρος διάρκειας των συμβολαίων
στην Κύπρο είναι οι 18 μήνες.

l 50% των ποδοσφαιριστών ήταν μη Κύ-
πριοι (πρώτη χώρα στον κόσμο με περισ-
σότερους ξένους)
l 3,2% έχουν μισθό κάτω από 300$ τον
μήνα, 14% από 300-1000$ μηνιαίως και
μόλις 4,1% έχει πάνω από 15000$. Μεγα-
λύτερο ποσοστό είναι από 2000-4000$ το
22,7%.
l Τέλος 21% δήλωσαν ότι άρχισαν πρό-
γραμμα επιμόρφωσης τους μέσω πανεπι-
στημίων.

Στην έρευνα της FIFPro συμμετείχαν
13.867 ποδοσφαιριστές από 87 πρωτα-
θλήματα. Στη συνέντευξη Τύπου παρευ-
ρέθηκαν ποδοσφαιριστές απ΄ όλες τις ομά-
δες της α΄ κατηγορίας.  
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Στα εργαστήρια του τμήματος Sports Science του
πανεπιστημίου Uclan Cyprus πραγματοποιήθη-
κε, για πρώτη φορά στην Κύπρο, έρευνα που ως
σκοπό είχε τη διακρίβωση και αξιολόγηση ενδε-
χόμενων διαφορών στα επίπεδα της φυσικής κα-
τάστασης των ποδοσφαιριστών του εγχώριου
πρωταθλήματος.
Παραθέτουμε ακολούθως τη σύνοψη της έρευ-
νας:
Στην έρευνα συμμετείχαν 421 επαγγελματίες και
ημιεπαγγελματίες ποδοσφαιριστές πρώτης (Α') ,
δεύτερης (Β') και τρίτης (Γ') κατηγορίας που ταξι-
νομήθηκαν σύμφωνα με τη θέση στην οποία αγω-
νίζονται: Τερματοφύλακες, παίκτες αμυντικής
γραμμής, παίκτες μέσης γραμμής, παίκτες που
αγωνίζονται στα άκρα ακραίους και επιθετικούς.
Οι μετρήσεις και δοκιμασίες διενεργήθηκαν κατά
το χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της καλο-
καιρινής προπονητικής προετοιμασίας, καθότι τα
δεδομένα και οι δείκτες που καταγράφονται την
περίοδο αυτή, θεωρούνται καθοριστικής σημα-
σίας για τη μετέπειτα αγωνιστική τους απόδοση.
Οι συμμετέχοντες, αφού πρώτα ελέγχθηκαν ως
προς τα ανθρωπομετρικά τους χαρακτηριστικά
(ύψος, βάρος και άλλες διαστάσεις) και τη σύ-
σταση του σώματος (μεταβολική και λειτουργική
κατάσταση), υποβλήθηκαν σε δοκιμασίες στα-
διακά αυξανόμενης έντασης μέχρι εξάντλησης,
διαπιστούμενης και εργαστηριακά, για την αξιο-
λόγηση των επιπέδων της φυσικής τους κατά-
στασης. Της λειτουργικής, δηλαδή, προσαρμο-
στικότητας του αναπνευστικού, καρδιαγγειακού
και μυϊκού τους συστήματος για την επίτευξη της
μέγιστης φυσιολογικής τους απόδοσης.
Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων ως προς την

ικανότητα πρόσληψης, μεταφοράς και
χρησιμοποίησης του οξυγόνου για

την παραγωγή ενέργειας και μυικού έργου, κατέ-
δειξε σαφή υπεροχή των αγωνιζομένων στη Α'
κατηγορία έναντι αυτών που αγωνίζονται στη Β'
και Γ' κατηγορία. Και ότι, οι της Β' κατηγορίας υπε-
ρέχουν εκείνων της Γ' κατηγορίας.
Επιπρόσθετα προέκυψε ότι οι τερματοφύλακες,
οι αμυντικοί και οι επιθετικοί παίκτες υπερτερούν
στις ανθρωπομετρικές καταγραφές, ενώ οι ακραί-
οι και οι μέσοι υπερτερούν στη πρόσληψη οξυ-
γόνου, συναρτώμενη με τη μυϊκή τους μάζα.
Επιχειρώντας να αιτιολογήσουμε τη διαπιστού-
μενη μειωμένη και ανεπαρκή, συγκριτικά, φυσι-
κή κατάσταση των ποδοσφαιριστών των μικρό-
τερων κατηγοριών, καταλήγουμε μεταξύ άλλων
παραγόντων και στο μεγάλο χρόνο απραξίας των
3 συν μηνών που μεσολαβούν από το τέλος της
αγωνιστικής περιόδου μέχρι την έναρξη της επό-
μενης προπονητικής προετοιμασίας και στη συ-

νεπακόλουθη αποπροσαρμογή των σωματικών
και λειτουργικών συστημάτων των ποδοσφαιρι-
στών, δεδομένο ουσιαστικό που εν πολλοίς κα-
θορίζει τις διαφορές απόδοσης τους και το απο-
τέλεσμα των μεταξύ τους αναμετρήσεων πχ στο
θεσμό του κυπέλλου.
Συμπερασματικά, προβάλλει επιτακτικά η ανά-
γκη της εμπλοκής και συμβολής ειδικών επιστη-
μόνων στο σχεδιασμό του προγράμματος διεξα-
γωγής των αγώνων του πρωταθλήματος ώστε να
μην παρεμβάλλεται μακρύς χρόνος αγωνιστικής
αποχής, καθώς και στον καταρτισμό της προπο-
νητικής διαδικασίας και της δομής των προ-
γραμμάτων εκγύμνασης που θα προνοούν και για
στοχευμένη, επιστημονικά υποστηριζόμενη απο-
προσαρμογή κατά τη μεταβατική περίοδο. Με
εξατομικευμένες εισηγήσεις, θα επιλαμβάνονται
του ενδεδειγμένου χρόνου ξεκούρασης, της δια-
τροφής, της μορφής, της διάρκειας, της έντασης
και συχνότητας της αθλητικής δραστηριοποίη-
σης κατά τον κρίσιμο τούτο χρόνο, συμβάλλο-
ντας δραστικά και ευεργετικά στη γρήγορη, ασφα-
λή και αποτελεσματική επανάκαμψη των ποδο-
σφαιριστών.
Η βελτιστοποίηση και διατήρηση της φυσικής κα-
τάστασης του ποδοσφαιριστή, είναι αυτή που θα
υποστηρίξει τη συνολική εμφάνιση του στο γή-
πεδο, θα αναδείξει την τεχνική του κατάρτιση και
το ταλέντο του, θα συντελέσει στην πληρέστερη
εφαρμογή της τακτικής του αγώνα, αλλά είναι και
αυτή που αυξάνοντας την αντοχή του σε έντονα
απαιτητικές επιβαρύνσεις, θα τον προφυλάξει από
συχνούς και σοβαρούς τραυματισμούς και θα του
επιτρέψει τη γρήγορη ανάνηψη και αναπλήρωση
των ενεργειακών του αποθεμάτων για τη συνέχι-
ση της κούρσας του πρωταθλήματος με παρουσία
ποιοτικά αναβαθμισμένη.

Ιδού oι σοβαρές επιπτώσεις των ποδοσφαιριστών

Η σύνοψη της έρευνας 
του UCLan Cyprus

Ένα από τα κορυφαία περιοδικά στον κό-
σμο σε θέματα που αφορούν την επι-
στήμη του Αθλητισμού δημοσίευσε την
έρευνα του UCLan Cyprus που παρου-
σιάστηκε την Πέμπτη (01/06) στα γρα-
φεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδο-
σφαιριστών στην Λευκωσία.
Στην εν λόγω έρευνα συμμετείχαν 421
Κύπριοι ποδοσφαιριστές και λόγω της
εγκυρότητάς της αλλά και του επαρκούς
δείγματός της, φιλοξενήθηκε στο Journal
of Strength and Conditioning Research
τον Ιανουάριο.
Οι κύριες παράμετροί της παρουσιάστη-
καν από τον επικεφαλής της ερευνητικής
ομάδας Μάρκο Μιχαηλίδη στη συνέ-

ντευξη Τύπου, με τον τελευταίο να ανα-
λύει στους δημοσιογράφους με στοιχεία
τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει για τους
ποδοσφαιριστές των μικρότερων κατη-
γοριών η 6μηνη διάρκεια της σεζόν (9 μή-
νες διαρκεί η σεζόν για την α΄ κατηγορία).
Άλλωστε, ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. Σπύ-
ρος Νεοφυτίδης εστίασε σε αυτό το ση-
μείο, λέγοντας στην εισαγωγική του ομι-
λία ότι «η έρευνα του UCLan έρχεται να
τεκμηριώσει όσα λέγαμε τόσο καιρό για
τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι
ποδοσφαιριστές των μικρότερων κατη-
γοριών λόγω της μικρής χρονικής διάρ-
κειας των πρωταθλημάτων στα οποία
συμμετέχουν».

Έρευνα του UCLan με 421 Κύπριους παίκτες
σε κορυφαίο περιοδικό των ΗΠΑ
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Επιδεικνύοντας πνεύμα κατανόησης και συ-
νεργασίας για το πρόβλημα που δημιουρ-
γείται στη Β΄ Κατηγορία, ο ΠΑ.Σ.Π. και η
ΚΟΠ εδώ και καιρό άρχισαν τον διάλογο
προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη φόρ-
μουλα επέκτασης του ημερολογιακού προ-
γράμματος του πρωταθλήματος. H Ομο-
σπονδία προβληματίστηκε για τη χρονική
διάρκεια του μαραθωνίου και λαμβάνοντας
υπόψη τους κινδύνους που ελλοχεύουν,
αποφάσισε  το πρωτάθλημα να ολοκλη-
ρωθεί στις 22 Απριλίου και όχι στις 25 Μαρ-
τίου, όπως συνέβηκε φέτος. Θεωρούμε ότι
σε αρκετά σημαντικά θέματα, ο διάλογος
μεταξύ των δύο πλευρών είναι αναγκαίος.
Άλλωστε, τόσο ο ΠΑ.Σ.Π. όσο και η ΚΟΠ,
έχουν κοινό σκοπό τη βελτίωση των συν-
θηκών στα πρωταθλήματα. Η αλλαγή στο
πρόγραμμα επιτεύχθηκε χάρη στην από-
φαση για διακοπή του πρωταθλήματος

όταν υπάρχουν υποχρεώσεις για το αντι-
προσωπευτικό μας συγκρότημα. Σύμφω-
να με τον προγραμματισμό της Ομοσπον-
δίας, η δράση του πρωταθλήματος θα αρ-
χίσει το Σαββατοκύριακο 16-17 Σεπτεμ-
βρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί στις 21-22
Απριλίου 2018. Πέρσι είχε ξεκινήσει το ίδιο
Σαββατοκύριακο, ωστόσο είχε τελειώσει
στις 25 Μαρτίου. Το φινάλε του φετινού
πρώτου γύρου είναι προγραμματισμένο
για τις 6-7 Ιανουαρίου 2017. 

Το νέο πρωτάθλημα
Β΄ Κατηγορίας 

θα ολοκληρωθεί 
στις 22 Απριλίου 

και όχι στις 25 Μαρτίου

Tο ημερολογιακό πρόγραμμα
1η αγωνιστική: 16/17 Σεπτεμβρίου 2017
2η αγωνιστική: 23/24 Σεπτεμβρίου 2017
3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου / 1η Οκτωβρίου 2017
4η αγωνιστική: 14/15 Οκτωβρίου 2017
5η αγωνιστική: 21/22 Οκτωβρίου 2017
6η αγωνιστική: 28/29 Οκτωβρίου 2017
7η αγωνιστική: 4/5 Νοεμβρίου 2017
8η αγωνιστική: 18/19 Νοεμβρίου 2017
9η αγωνιστική: 25/26 Νοεμβρίου 2017
10η αγωνιστική: 2/3 Δεκεμβρίου 2017
11η αγωνιστική: 9/10 Δεκεμβρίου 2017
12η αγωνιστική: 16/17 Δεκεμβρίου 2017
13η αγωνιστική: 6/7 Ιανουαρίου 2018
14η αγωνιστική: 13/14 Ιανουαρίου 2018
15η αγωνιστική: 20/21 Ιανουαρίου 2018
16η αγωνιστική: 27/28 Ιανουαρίου 2018
17η αγωνιστική: 3/4 Φεβρουαρίου 2018
18η αγωνιστική: 10/11 Φεβρουαρίου 2018
19η αγωνιστική: 17/18 Φεβρουαρίου 2018
20η αγωνιστική: 24/25 Φεβρουαρίου 2018
21η αγωνιστική: 3/4 Μαρτίου 2018
22η αγωνιστική: 10/11 Μαρτίου 2018
23η αγωνιστική: 17/18 Μαρτίου 2018
24η αγωνιστική: 31 Μαρτίου / 1η Απριλίου 2018
25η αγωνιστική: 14/15 Απριλίου 2018
26η αγωνιστική: 21/22 Απριλίου 2018

Η κατανόηση 
έφερε την αλλαγή!
Η κατανόηση 
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Ο ΠΑ.Σ.Π. συνεχίζει να στηρίζει εμπράκτως και με ποι-
κίλους τρόπους τις μικρές κατηγορίες, όπως, επίσης, και
το Πρωτάθλημα Γυναικών. Ως σύνδεσμος δεν διαχωρί-
ζουμε τους ποδοσφαιριστές βάσει της κατηγορίας στην
οποία αγωνίζονται, αλλά τους αντιμετωπίζουμε ως ίσους.
Γνωρίζουμε πολύ καλά τις θυσίες που κάνουν και κάτω
υπό ποιες αντίξοες συνθήκες αγωνίζονται σε πολλές πε-
ριπτώσεις. Ταυτόχρονα, φροντίζουμε κάθε χρόνο να
προβάλλονται και να τιμούνται αυτοί οι αφανείς ήρω-
ες του ποδοσφαίρου μας σε ειδική εκδήλωση. Στις φε-
τινές βραβεύσεις, η Αλκή Ορόκλινης (Β΄ Κατηγορία) και
η Barcelona FA (Πρωτάθλημα Γυναικών) είχαν την τι-
μητική τους. Πέντε παίκτες της ομάδας της Ορόκλινης,
της κορυφαίας κατά τεκμήριο ομάδας του πρωταθλή-
ματος,  ήταν στην κορυφαία ενδεκάδα της Β΄ Κατηγο-
ρίας, ενώ τέσσερις παίκτριες της νεοσύστατης Barcelona
συμπεριλήφθηκαν στο κορυφαίο σχήμα του Πρωτα-
θλήματος Γυναικών. Οι δυο ομάδες είχαν και τους κο-
ρυφαίους προπονητές στα πρωταθλήματα που συμμε-
τείχαν. Το πρόσωπο που ξεχώρισε στα Βραβεία PASP
Awards B’ Division & Women 2016/17, ήταν ο Αντριάν
Πατουλέα της Πάφου FC, καθώς βραβεύτηκε τόσο για τη
συμπερίληψή του στην κορυφαία ενδεκάδα όσο και ως
πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος (26 γκολ). Η λα-
μπερή αυτή βραδιά πραγματοποιήθηκε στις 30/3 στις
εγκαταστάσεις του Alexander College, ενώ το όλο γε-
γονός καλύφθηκε τηλεοπτικά από τον AlfaSportsTV.

Τιμή στους αφανείς ήρωεςΤιμή στους αφανείς ήρωεςΤιμή στους αφανείς ήρωεςΤιμή στους αφανείς ήρωεςΤιμή στους αφανείς ήρωεςΤιμή στους αφανείς ήρωεςΤιμή στους αφανείς ήρωεςΤιμή στους αφανείς ήρωεςΤιμή στους αφανείς ήρωες
Ο ΠΑ.Σ.Π.
αποδεικνύει 
για πολλοστή φορά
ότι αντιμετωπίζει όλα
τα μέλη του ίσα

ΣΠΥΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ
«Έχουν μεγάλη αξία»
Στο πλαίσιο της ομιλίας του ο πρόεδρος
του ΠΑ.Σ.Π. Σπύρος Νεοφυτίδης, ενημέ-
ρωσε πως η ανάδειξη των κορυφαίων έγι-
νε βάσει της μεθόδου που χρησιμοποιεί
η FIFA και η FIFPro για την ανάδειξη της
καλύτερης ενδεκάδας στον κόσμο. Και
εξήγησε: «Οι ποδοσφαιριστές της Β’ Kα-
τηγορίας έχουν ψηφίσει σε ειδικά δια-
μορφωμένο ψηφοδέλτιο αυτούς που κα-
τά την γνώμη τους θεωρούν ως τους κο-
ρυφαίους. Κάθε ποδοσφαιριστής είχε δι-
καίωμα να ψηφίσει έναν τερματοφύλα-
κα, τέσσερις αμυντικούς, τρεις μέσους και
τρεις επιθετικούς. Όλοι οι ποδοσφαιριστές
μπορούσαν να ψηφίσουν ποδοσφαιριστές
εκτός της ομάδας τους, δηλαδή μόνο αντι-
πάλους, γι’ αυτό τον λόγο οι βραβεύσεις
αυτές έχουν πολύ μεγάλη αξία στο ποδό-
σφαιρο, γιατί ουσιαστικά βραβεύουμε αυ-
τούς που ψηφίστηκαν από τους ανταγω-
νιστές τους. Οι τελευταίοι αναγνώρισαν
στο πρόσωπο των βραβευθέντων τις υψη-
λές τους επιδόσεις κατά τη διάρκεια του
πρωταθλήματος». Το κορυφαίο διοικητι-
κό στέλεχος του ΠΑ.Σ.Π. έστειλε και μή-
νυμα για στήριξη των μικρότερων πρω-
ταθλημάτων της ΚΟΠ: «Εμείς υποσχόμα-
στε ότι θα υπερασπιζόμαστε τα δικά σας
συμφέροντα και θα παλέψουμε για την
αναβάθμιση των πρωταθλημάτων αυτών
και ιδιαίτερα των συνθηκών εργοδότη-
σης. Η απαράδεχτη και καταστροφική
διάρκεια του πρωταθλήματος Β’ Κατηγο-
ρίας, καθώς και οι απαράδεκτες προτά-
σεις για μείωση των στρατιωτικών διευ-
κολύνσεων ιδιαίτερα προς τα σωματεία
της Β Κατηγορίας, μας οδήγησαν σε άμε-
ση κινητοποίηση με συναντήσεις με τους
αρμόδιους φορείς μέχρι με παρουσία του
ΠΑΣΠ στην επιτροπή άμυνας της βουλής
για να αποτρέψει τα λανθασμένα αυτά
σχέδια».

Σας ευχαριστούμε
Ο  ΠΑ.Σ.Π. απευθύνει ευχαριστίες στο
Alexander College για την φιλοξενία, τον
χορηγό των βραβείων San Frontieres
Catering Services, στον χορηγό επικοινω-
νίας που ήταν η διαδικτυακή αθλητική τη-
λεόραση ALFASportsTV, καθώς και στα
προϊόντα BIOTEN και STR8 για τα δώρα
στους νικητές της βραδιάς.

Ο Τσούτσου παραλαμβάνει το βραβείο του
από τον νομικό σύμβουλο του ΠΑ.Σ.Π. Λούη
Χατζηδημητρίου.

Ο Σπύρος Νεοφυτίδης βραβεύει το «πυροβό-
λο» της Β΄ Κατηγορίας, Αντριάν Πατουλέα.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών
Άντρος Κουλουμπρής επιδίδει το έπαθλο στον
κορυφαίο προπονητή της Β΄ Κατηγορίας, Σάβ-
βα Δαμιανού. 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ ΚΑΙ BARCELONA FA ΣΑΡΩΣΑΝ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η ΑΚΤΥΠΗΤΗ 11άδα ΤΗΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Κυριάκος Στρατηλάτης (Αλκή Ορ.) - Tερματοφύλακας
Παναγιώτης Φραγκέσκου (Αλκή Ορ.) - Αμυντικός
Στέλιος Πάρπας (Αλκή Ορ.) - Αμυντικός
Κωνσταντίνος Σαμάρας (Ολυμπιακός) - Αμυντικός
Κούλλης Κυριάκου (Οθέλλος) - Αμυντικός
Σωτήρης Φοινίρης  (ΘΟΪ Λακ.) - Μέσος
Χόρχε Τροϊτέιρο (Ένωση) - Μέσος
Πάμπλο Ντανιέλ Σουάρεζ (Αλκή Ορ.) - Μέσος
Ιοάν Τριμπό (Αλκή Ορ.) - Επιθετικός
Ρομέου Φρέιτας Tόρες (Ολυμπιακός) - Επιθετικός
Αντριάν Πατουλέα (Πάφος FC) – Επιθετικός 
ΤΟ «ΚΑΝΟΝΙ» ΤΗΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Αντριάν Πατουλέα (Πάφος FC)
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Σάββας Δαμιανού (Αλκή Ορ.)

ΟΙ ΑΠΑΙΚΤΕΣ ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ
Μαρία Ματθαίου (Ομόνοια – Λευκοθέα) –  Τερματοφύλακας
Μαργαρίτα Σοφοκλέους (Apollon Ladies) - Αμυντικός
Ξένια Γεωργίου (Ομόνοια - Λευκοθέα) - Αμυντικός
Μαρία Ιωάννου (Barcelona FA) - Αμυντικός
Φατού Κουλιμπαλί (Barcelona FA) - Αμυντικός
Άντρια Μιχαήλ (Barcelona FA) - Μέσος
Φιλίππα Σάββα (Α.Ε. Κοκκινοχωρίων) - Μέσος
Δανάη Σιδερά  (Apollon Ladies) – Μέσος
Σταυριάνα Αντωνίου (Χρυσομηλιά) - Επιθετικός
Εύη Ιωνά (Ομόνοια-Λευκοθέα) - Επιθετικός
Μαρινέλλα Παναγιώτου (Barcelona FA) – Επιθετικός
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Τσούτσου Μπατλ (Barcelona FA)         

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο... 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Οχτώ μέρες μετά το τουρνουά που διορ-
γανώσαμε από κοινού με την Αστυνομία
των βάσεων, δώσαμε συνέχεια στις εκδη-
λώσεις, οι οποίες αποσκοπούν στη γενικό-
τερη στήριξη των παιδιών. Συγκεκριμένα
στις 16/10 συνδιοργανώσαμε μαζί με το
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φιλανθρωπικό
τουρνουά, με κεντρικό μήνυμα ενάντια
στον παιδικό εκφοβισμό. Τα έσοδα της εκ-
δήλωσης δόθηκαν στον Διεθνή Ανθρωπι-
στικό και Ανεξάρτητο Οργανισμό «HOPE
FOR CHILDREN», με έδρα τη Λευκωσία. Ο
οργανισμός ασχολείται με την υπεράσπι-
ση και την προώθηση των δικαιωμάτων
των παιδιών. Ο ΠΑ.Σ.Π. συμμετείχε με δική
του ομάδα αποτελούμενη από τους Μαρί-
νο Σατσιά, Μάριο Ηλία, Δημήτρη Δασκα-
λάκη, Γιάννο Δημοσθένους, Σπύρο Νεο-
φυτίδη, Γιώργο Σοφοκλέους, Φάτζιο Μπού-
ις, Γιώργο Σκουλιά, Αδάμο Ροδοσθένους,
Δημήτρη Φυλακτού και το νομικό μας σύμ-
βουλο Λούη Χ’’Δημητρίου. Επιπλέον, πα-
ρευρέθηκαν ποδοσφαιριστές και μοίρασαν
αυτόγραφα, ενώ φωτογραφήθηκαν με τα
μικρά παιδιά. Υπήρχαν και διάφορα παι-
χνίδια για τη ψυχαγωγία των παιδιών, ενώ
δόθηκαν βραχιολάκια από τον ΠΑ.Σ.Π. με
το μήνυμα «STOP KIDS BULLYING». 

Ο ΠΑ.Σ.Π. και η Αστυνομία των βάσεων συνεχίζουν να υψώνουν τοί-
χο ενάντια στη βία και σε διάφορα άλλα αρνητικά φαινόμενα του
αθλητισμού. Εδώ και χρόνια επιχειρούμε μέσα από διάφορες εκδη-
λώσεις και επισκέψεις μας σε σχολεία να δημιουργήσουμε την κα-
τάλληλη αθλητική παιδεία, διότι τα παιδιά, πρέπει να διδαχθούν το
μεγαλείο της ευγενούς άμιλλας και βασικές αξίες της ζωής, ώστε με
αισιοδοξία να προσβλέπουμε σε μια καλύτερη κοινωνία. Μέσα στα
πλαίσια αυτά, στις 8/10 πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, το 7ο κατά σει-
ρά τουρνουά ακαδημιών, το οποίο διοργανώνουν από κοινού ο ΠΑ.Σ.Π.
και η Αστυνομία των βάσεων και στοχεύει στην καταπολέμηση της
βίας. Αυτή τη χρονιά το σύνθημα μας ήταν «STOP KIDS BULLYING»,
ένα μήνυμα ενάντια στον παιδικό εκφοβισμό. Ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π.
Σπύρος Νεοφυτίδης και ο συνεργάτης μας Λοΐζος Χρυσοστόμου μοί-
ρασαν δώρα σε όλα τα παιδιά και επιπλέον στους μικρούς νικητές
του διαγωνισμού «Σουτ στο στόχο». Επιπλέον οι ποδοσφαιριστές των
ομάδων της Λεμεσού Νούριο Φορτούνα (ΑΕΛ), Πέτρος Ψύχας, Άλι
Ρέινολντς, Λεωνίδας Κυριάκου (Απόλλωνας), Γιάννης Ευσταθίου (Άρης),
Ανδρέας Μαμμίδης, Μάριος Παπαχριστοφόρου, Γιάννης Παχίπης, Κρί-

στης Ανδρέου (ΑΕΖ), Ευγένιος Κυριάκου, Ανδρέας Σταύρου
(Καρμιώτισσα), μοίρασαν αυτόγραφα στα παιδιά και έδω-

σαν το μήνυμα ενάντια στον παιδικό εκφοβισμό.

ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Π. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

Επενδύουμε στο παρόν
για ένα όμορφο μέλλον!

ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

«HOPE FOR CHILDREN»

Δίνουμε ελπίδες 
στα παιδιά
Δίνουμε ελπίδες 
στα παιδιά
Δίνουμε ελπίδες 
στα παιδιά
Δίνουμε ελπίδες 
στα παιδιά
Δίνουμε ελπίδες 
στα παιδιά
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Συνεχίζονται οι επισκέψεις μας στα σχολεία με
σκοπό να διδάξουμε τις αξίες του «ευ αγωνίζε-
σθαι» και να αποτρέψουμε τα παιδιά από τις
διάφορες αρνητικές πτυχές του αθλητισμού.
Τη Δευτέρα 22 Μάιου τριμελής αποστολή του
ΠΑ.Σ.Π. αποτελούμενη από τους ποδοσφαιρι-
στές και μέλη του Συνδέσμου, Δημήτρη Μου-
λαζίμη και Γιώργο Κολοκούδια, αλλά και τον
πρόεδρο Σπύρο Νεοφυτίδη, επισκεφτήκαν το Β’
Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου. Ο καθένας από
την πλευρά του εξήγησε στα μικρά παιδιά ότι το
ποδόσφαιρο ενώνει και ότι η βία και ο ρατσι-
σμός δηλητηριάζουν το άθλημα και την κοι-
νωνία. Επίσης, υπέγραψαν αυτόγραφα και γε-
νικά χάρισαν στα μικρά παιδιά ένα ξεχωριστό
πρωινό! Με την ίδια θεματολογία και στόχους
επισκεφθήκαμε στις  25/4, το γυμνάσιο Επι-
σκοπής. Τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαι-
ριστών εκπροσώπησαν με την παρουσία τους
οι ποδοσφαιριστές Μάριος Νικολάου, Γιάννης
Ευσταθίου και Βαγγέλης Κυριάκου.

Κόκκινη κάρτα στη βία
και στον ρατσισμό

ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

Όλοι έγιναν ένα και
στήριξαν όπως μπο-
ρούσαν τον προπο-
νητή τερματοφυλά-
κων της ακαδημίας
της Ομόνοιας, ο
οποίος βγήκε νικη-
τής από μια δύσκο-
λη δοκιμασία

Με συγκίνηση και χαρά υποδεχτήκαμε τα ευ-
χάριστα νέα που μας μετέφερε η σύζυγος του
Άγγελου Αγαθαγγέλου μέσω ανάρτησης στο
facebook στις 7/3/2017. Όλοι έγιναν ένα και συ-
μπαραστάθηκαν στον προπονητή τερματοφυ-
λάκων της ακαδημίας της Ομόνοιας. Και χάρη-
καν διπλά, διότι η ανταπόκρισή τους είχε ως
αποτέλεσμα ο Αγαθαγγέλου να βγει νικητής από
τη δύσκολη δοκιμασία. Ο Σύνδεσμος μας δεν
θα μπορούσε να απέχει από τις προσπάθειες
στήριξης του Αγαθαγγέλου. Καλέσαμε από την
πρώτη στιγμή όλα τα μέλη μας, στο βαθμό που
μπορούσαν, να συνδράμουν ώστε να βοηθή-
σουν να συγκεντρωθεί το απαραίτητο ποσό για
τα μετάβαση του στην Αγγλία για να υποβληθεί
σε χειρουργική επέμβαση. Το συγκινητικό μή-
νυμα της γυναίκας του Άγγελου, με το οποίο
γνωστοποίησε τα χαρμόσυνα νέα, ήταν το ακό-

λουθο: «Και κάπως έτσι κλείνει ο κύκλος. Ξεκι-
νήσαμε αυτό το δύσκολο ταξίδι με αποσκευές τη
δύναμη και την πίστη μας και ήμασταν σίγου-
ροι πως έτσι θα ήσουν νικητής. Και ναι, ο για-
τρός χθες στο ραντεβού μας, σου είπε πως εί-
σαι υγιής και πως μπορείς να επιστρέψεις πίσω
στην οικογένεια σου και στη φυσιολογική σου
ζωή, όπου την άφησες όταν διαγνώστηκες με
καρκίνο. Τώρα είσαι ελεύθερος, μεγάλη λέξη
ακούστηκε στα αυτιά μου. Ήμασταν σαν δύο μι-
κρά παιδιά που τους λες μπορείτε τώρα να πά-
τε για παιχνίδι. Δεν ξέρω από που να ξεκινήσω
και που να τελειώσω, θέλω απλώς να πω ένα με-
γάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι βοήθησαν να
έρθουμε στην Αγγλία και να παλέψουμε ότι μας
είχε έρθει και όσους προσεύχονταν για εμάς να
τελειώσει όσο πιο σύντομα γίνεται και με το κα-
λύτερος τέλος… Ερχόμαστε πίσω νικητές!».

Συγκινήθηκαν
και οι πέτρες
Συγκινήθηκαν
και οι πέτρες
Συγκινήθηκαν
και οι πέτρες
Συγκινήθηκαν
και οι πέτρες
Συγκινήθηκαν
και οι πέτρες
Συγκινήθηκαν
και οι πέτρες
Συγκινήθηκαν
και οι πέτρες
Συγκινήθηκαν
και οι πέτρες
Συγκινήθηκαν
και οι πέτρες
Συγκινήθηκαν
και οι πέτρες
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Στην παρουσία του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, εκ-
προσώπων της πολιτικής και πολιτεια-
κής ζωής του τόπου, αλλά και σύσσω-
μου του αθλητικού και ποδοσφαιρικού
κόσμου, παρουσιάστηκε επισήμως στις
15/5, ο Φιλανθρωπικός – Εθελοντικός
Οργανισμός των Ποδοσφαιριστών με
την επωνυμία «Γκολ στη Ζωή». Το «Γκολ
στη Ζωή» ιδρύθηκε τον περασμένο Ια-
νουάριο από νυν και πρώην ποδοσφαι-
ριστές μέλη του ΠΑ.Σ.Π. με σκοπό την
ανάδειξη και την προώθηση της αν-
θρώπινης πλευράς του ποδοσφαίρου
και των ποδοσφαιριστών, Κύπριων και
ξένων. Ιδρυτικά μέλη είναι Κύπριοι πο-
δοσφαιριστές που εκπροσωπούν ομά-
δες όλων των επαρχιών της ελεύθερης
Κύπρου και σχεδόν όλες τις ομάδες Α’
Κατηγορίας. Λόγω της παρουσίας του
Σπύρου Νεοφυτίδη στο Πανευρωπαϊκό
κογκρέσο της FIFPro στη Μάλτα, τον
ΠΑΣΠ εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος
του Συνδέσμου, Μάριος Χριστοδούλου.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα μέλη του
δσ του ΠΑ.Σ.Π., Κούλλης Παύλου και Κρί-
στης Θεοφίλου είναι και μέλη στο δσ του
«Γκολ στη Ζωή». Σε δηλώσεις που μας
παραχώρησε ο πρόεδρος του οργανι-
σμού, Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, ανέ-
φερε ότι ο ΠΑ.Σ.Π. και το «Γκολ στη Ζωή»
συνδέονται άμεσα. «Η συνεργασία μας
με τον ΠΑ.Σ.Π., είναι αδιαμφισβήτητα

δεδομένη», πρόσθεσε, ενώ στη συνέχεια
παρέθεσε τους άμεσους στόχους του ορ-
γανισμού:
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Πολιτισμού θα στηρίξει τα σχο-
λεία της Κύπρου ξεκινώντας από τη σχο-
λική χρονιά 2017-18. Συγκεκριμένα:
-Θα στηρίξει τις σχολικές μονάδες ειδι-
κής εκπαίδευσης της Μέσης Εκπαίδευ-
σης.
-Θα παραχωρήσει χορηγία σε επίλεκτο
μαθητή του οποίου η επιλογή θα γίνε-
ται πάντα σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού.
-Θα συμμετέχει σε δράσεις του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα
«πρόληψη της βίας και παραβατικότη-
τας στον αθλητισμό».
-Οι ποδοσφαιριστές θα παρέχουν συ-
ναισθηματική στήριξη σε παιδιά που
αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά προ-
βλήματα.
Παράλληλα ένας από τους άμεσους στό-
χους είναι η στήριξη της Παιδογκολογι-
κής και Παιδιατρικής πτέρυγας του Μα-
κάριου Νοσοκομείου με οικονομική στή-
ριξη και όχι μόνο των παιδιών που δί-
νουν τη μάχη ενάντια στον καρκίνο. Εδώ
να θυμίσουμε ότι τα PASP FOOTBALL
AWARDS 2016/17 που έγιναν στις 11
Μαΐου ήταν αφιερωμένα στο «Γκολ στη
Ζωή». 

Ο Σύνδεσμός μας στέκεται πάντα δίπλα στους
συνανθρώπους μας, πολλώ δε μάλλον, όταν
πρόκειται για μικρά παιδιά που δίνουν αγώνα
ζωής. Η ψυχολογική στήριξη στους μικρούς εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντική για τον αγώνα που δί-
νουν. Γι΄ αυτό από την πρώτη στιγμή ευαισθη-
τοποιηθήκαμε μόλις πληροφορηθήκαμε για
το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε ο μικρός
Ανδρέας. Οι δύο ποδοσφαιριστές της Ομόνοι-
ας και μέλη του ΠΑ.Σ.Π., Ματ Ντάρμπισαϊαρ
και Ανδρέας Παναγιώτου (Φιλιώτης),  επιφύ-
λαξαν στον μικρό μια μεγάλη έκπληξη στα μέ-
σα Φεβρουαρίου.
Μετά από επικοινωνία που είχε ο Σύνδεσμός
μας με την εταιρεία PATHIN (αυτοκόλλητα πο-
δοσφαιριστών Panini) ενημερωθήκαμε για την
κατάστασή του Ανδρέα. Στη συνέχεια, μαζί και
με τη συνεργασία της Ομόνοιας, δώσαμε την
ευκαιρία στον Ανδρέα να γνωρίσει από κοντά
τους αγαπημένους του ποδοσφαιριστές. Θέ-
λουμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη μας, Ντάρ-
μπισαϊαρ και Φιλιώτη, καθώς και την Ομόνοια,
που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα του
ΠΑ.Σ.Π., για να δώσουν κουράγιο και δύναμη
σε ένα νέο συνάνθρωπό μας που είχε ανάγκη
από ψυχολογική στήριξης για το πρόβλημα
που αντιμετωπίζει.

Τα βραχιολάκια κατά 
των αρνητικών φαινομένων
Τα βραχιολάκια κατά 
των αρνητικών φαινομένων
Τα βραχιολάκια κατά 
των αρνητικών φαινομένων
Τα βραχιολάκια κατά 
των αρνητικών φαινομένων
Τα βραχιολάκια κατά 
των αρνητικών φαινομένων
Στα πλαίσια της παγκόσμιας εκστρατείας της
FIFPro, «SAY NO 2 MATCH FIXING», ο ΠΑ.Σ.Π.
παρήγγειλε και παράλαβε τα ανάλογα βρα-
χιολάκια τα οποία πρόσφερε στα μέλη του
σε διάφορες εκδηλώσεις.
Τα καινούρια βραχιολάκια προστέθηκαν στη
συλλογή με τα υπόλοιπα βραχιολάκια του
ΠΑ.Σ.Π και τα οποία στέλνουν μηνύματα κα-
τά των ακόλουθων αρνητικών φαινομένων:
«STOP KIDS BULLYING», «ΒΑΛΕ ΤΕΡΜΑ ΣΤΗ
ΒΙΑ» και «ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ».
Να σημειωθεί ότι βραχιολάκια παραδόθη-
καν από τον ΠΑ.Σ.Π. και σε μέλη του Σ.Δ.Κ.

Στη φωτογραφία ο πρώην ποδοσφαιριστής
και νυν διεθνής φουτσαλιστής της ΑΕΛ, Άγγε-
λος Περικλέους.

Τέτοιες εικόνες 
θέλουμε 
να βλέπουμε
Στις 22 Φεβρουαρίου ο ΠΑ.Σ.Π. προέβαλε μια
σπάνια όμορφη εικόνα στην ιστοσελίδα του
(www.pasp.org.cy). Ο Σύνδεσμος μας συνεχάρη
τους οπαδούς της ΑΕΚ και της Ανόρθωσης για
την πολύ όμορφη και συμβολική κίνηση να δει-
πνήσουν μαζί. Όλοι οι ποδοσφαιριστές λα-
τρεύουν να αγωνίζονται σε γεμάτα γήπεδα, με
φιλάθλους που να φτιάχνουν όμορφη ατμό-
σφαιρα και να υποστηρίζουν τους ποδοσφαι-
ριστές και την ομάδα τους, πάντα όμως μέσα
σε πλαίσια αθλητοπρέπειας και σεβασμού! 

Δώσαμε χαρά στον μικρό Ανδρέα

Ευχαριστούμε τα μέλη
μας Ντάρμπισαϊαρ 
και Παναγιώτου, 
καθώς και την Ομόνοια

ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ ΠΗΡΕ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Το πιο όμορφο γκολΤο πιο όμορφο γκολΤο πιο όμορφο γκολΤο πιο όμορφο γκολΤο πιο όμορφο γκολ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Ημέρα σημαντική για το μέλλον αρκετών πο-
δοσφαιριστών ήταν η 12η Απριλίου, καθώς
πραγματοποιήθηκαν στις αθλητικές εγκατα-
στάσεις της Ελληνικής Ιδιωτικής Σχολής
ΦΟΡΟΥΜ, οι ετήσιες αξιολογήσεις του ΠΑ.Σ.Π.,
οι οποίες προσφέρουν κάθε χρόνο μοναδικές
σπουδαστικές ευκαιρίες στα μέλη του Συνδέ-
σμου. Γι΄ αυτό και ενημερώνουμε συχνά τους
ποδοσφαιριστές για τη μοναδική ευκαιρία να
σπουδάσουν με μειωμένο κόστος. Στις αξιολο-
γήσεις αυτής τη χρονιά συμμετείχαν 47 ποδο-
σφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, πέντε εκ των
οποίων είναι διεθνείς. Το γενικό πρόσταγμα εί-
χε ο Ρομπ Χόουπ, της εταιρείας Pass4Soccer με
την οποία συνεργάζεται ο ΠΑ.Σ.Π., δηλώνοντας
και φέτος ικανοποιημένος με το επίπεδο το
οποίο συνάντησε.
Πριν από την έναρξη των αξιολογήσεων, οι συμ-
μετέχοντες συγκεντρώθηκαν στο αμφιθέατρο
της σχολής, όπου η υπεύθυνη των εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων του ΠΑ.Σ.Π., Σίλεια Βάσου,
ενημέρωσε τους υποψήφιους για τα επόμενα
βήματα που μπορούν να κάνουν μετά τις αξιο-

λογήσεις, ώστε να επιλέξουν την κατάλληλη υπο-
τροφία. 
Αξίζει σημειώσουμε ότι το Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας προσφέρει πλήρη υποτροφία στον αθλη-
τή που θα πρωτεύσει. Τα ποσά υποτροφίας ρυθ-
μίζονται αναλόγως των αξιολογήσεων των αθλη-
τών. Ο ΠΑ.Σ.Π. εκφράζει τις ευχαριστίες του στην
Ελληνική Ιδιωτική Σχολή ΦΟΡΟΥΜ για την πα-
ραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, το
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την πα-
ροχή των εργομετρικών και των φυσιοθερα-
πευτών και τον ποδίατρο Δρ. Χρήστο Νικολό-
πουλο
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που μετέχουν στο
πρόγραμμα υποτροφιών του Συνδέσμου είναι
τα ακόλουθα:
l Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
l UCLan Cyprus
l Frederick University
l Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
l CTL Eurocollege Limassol
l Alexander College / UWE Bristol.

Τη σημασία του Αθλητικού Τμήματος της Ιδιωτικής Σχο-
λής ΦΟΡΟΥΜ εξήραν τόσο η διευθύντρια της Σχολής, κα
Αντιγόνη Τζιαπούρα όσο και ο Διευθυντής του Αθλητι-
κού Τμήματος, κ. Νεόφυτος Λάρκου. Στις 26 Ιανουαρίου
πραγματοποιήθηκε στο ΦΟΡΟΥΜ,  η επίσημη παρου-
σίαση του τμήματος, που έχει ως στόχο την απόκτηση ει-
δικών γνώσεων στο άθλημα του ποδοσφαίρου και την
έμπρακτη εφαρμογή τους.
Η κα Τζιαπούρα ανέφερε ότι στόχος του προγράμματος
είναι να δοθεί η ευκαιρία σε ταλαντούχους αθλητές / μα-
θητές να εξελίξουν το ταλέντο τους με εξειδικευμένη
επαγγελματική καθοδήγηση και ταυτόχρονα να πετύ-
χουν στον ακαδημαϊκό τομέα, αξιοποιώντας τις δυνατό-
τητές τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Ο κ. Νεόφυτος
Λάρκου ανέλυσε το πλάνο και τον τρόπο λειτουργίας του
Αθλητικού Τμήματος. Σημείωσε ότι επιδιώκεται η ανά-
πτυξη σημαντικών δεξιοτήτων και γνωρισμάτων των
αθλητών/μαθητών και τόνισε ότι το πρόγραμμα που
εφαρμόζεται βασίζεται σε συγκεκριμένο πλάνο το οποίο
διαμορφώνεται, αξιολογείται και ελέγχεται διαρκώς από
επαγγελματίες. Στην συνεχεία ακολούθησε ανοιχτή συ-
ζήτηση με τους γονείς και δεξίωση προς τους προσκε-
κλημένους. Η αθλητική αξιολόγηση για τους μαθητές για
τη σχολική χρονιά 2017-2018, πραγματοποιήθηκε στις
8 Φεβρουαρίου και οι εισαγωγικές εξετάσεις στις 15 Μαρ-
τίου. Υπενθυμίζουμε ότι ο ΠΑ.Σ.Π., επιχορηγεί για τα μέ-
λη του ετήσια υποτροφία αξίας 1200 ευρώ. 

Σας ανοίγουμε νέους  δρόμους 
Ο ΠΑ.Σ.Π. 
αξιολόγησε 
τα μέλη του και 
τους πρόσφερε 
και πάλι μοναδικές 
σπουδαστικές 
ευκαιρίες

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥΜ

Οι γερές 
βάσεις 
μπαίνουν 
από νωρίς
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕΝΟΥ ΚΑΡΙΤΣ ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Ο ΠΑ.Σ.Π. τα τελευταία χρόνια κατήρτισε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και
ποντάρει πολύ πάνω σε αυτό. Στόχος του είναι τα μέλη του με την
ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής τους καριέρας να είναι έτοιμα να
εργοδοτηθούν άμεσα και να συνεχίσουν φυσιολογικά τη ζωή τους. Κι
αυτό γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές που έβγαλαν εκατομμύρια κατά τη
διάρκεια της καριέρας τους στα γήπεδα έμειναν άφραγκοί σε χρόνο
ρεκόρ, καθώς δεν ήξεραν πώς να επενδύσουν σωστά τα χρήματά
τους από τη στιγμή που δεν ήταν έτοιμοι για μια δεύτερη καριέρα.
Το σχόλιο-ρεπορτάζ του Στέλιου Στυλιανού στο ThemaOnline επι-
σημαίνει και έμμεσα τους κίνδυνους για τους ποδοσφαιριστές, οι
οποίοι δεν είναι έτοιμοι για το νέο κεφάλαιο της ζωής τους μετά την
δύση της ποδοσφαιρικής τους καριέρας. Στην προκειμένη περίπτω-
ση παρουσιάζεται το παράδειγμα προς αποφυγήν του Αμίρ Κάριτς
ο οποίος κήρυξε χρεοκοπία εξαιτίας των λαθών του. Σας το παρα-
θέτουμε:
Έπαιξε μόνο μια χρονιά στην ΑΕΛ και άλλη μία στην Ανόρθωση, κα-
ταφέρνοντας στην Κύπρο να έχει αρκετές συμπάθειες ιδιαίτερα στην
πόλη της Λεμεσού. Όλα στη ζωή του φάνταζαν ιδανικά αφού ήταν
διεθνής με την Εθνική Σλοβενίας και κατάφερε μέχρι τότε να «απο-
ταμιεύσει αρκετά λεφτά» όπως ο ίδιος δηλώνει. Η στήλη «Χαμένοι
στο Χρόνο» τον εντόπισε και τα νέα του δεν είναι ευχάριστα. Ο λόγος
για τον Σλοβένο αμυντικό Αμίρ Κάριτς, ο οποίος σε συνέντευξη του
αποκάλυψε πως το 2012 κήρυξε πτώχευση, ενώ παραδέχτηκε ότι
έχει κάνει πολλά λάθη στη ζωή του προτρέποντας τους νέους να εί-
ναι ιδιαίτεροι προσεκτικοί με τις επιλογές τους. Τι αναφέρει για τον τρό-
πο ζωής του: «Άρχισα να αγοράζω τα πάντα. Αντί να αγοράζω τα απα-
ραίτητα για μια καλή διαβίωση, αγόραζα τις πιο αναγνωρισμένες μάρ-
κες και πλήρωνα 20 φορές, 30 φορές περισσότερο. Ο φίλος μου και
εγώ, για παράδειγμα, σε μία περίπτωση ενοικιάσαμε ακόμη και ελι-
κόπτερο και πήγαμε μαζί στο Μονακό για να παίξουμε γκολφ. Χρή-
ματα που ξόδεψα από βλακεία μου». Παραδέχτηκε παράλληλα ότι
ξόδεψε πολλά σε στοιχήματα, όχι τόσο για να κερδίσει, αλλά για την
ευχαρίστησή του, κάτι το οποίο όπως λέει έκαναν και άλλοι ποδο-
σφαιριστές, αφού ήταν πολύ δημοφιλές στον κύκλο του. Τόνισε μά-
λιστα ότι έδωσε λεφτά σε πολλούς που τα είχαν ανάγκη, αλλά όταν ήρ-
θε η στιγμή να του το ξεπληρώσουν και να τον βοηθήσουν, το τηλέ-
φωνο του δεν χτυπούσε. «Λίγοι και καλοί ήταν αυτοί που με στήριξαν»,
συμπλήρωσε. Το ποσό το οποίο είχε αποταμιεύσει και έχασε ανέρ-
χεται, όπως παραδέχτηκε, στα 2.000.000 ευρώ, ενώ αναγκάστηκε να
πουλήσει και δυο διαμερίσματα που είχε αγοράσει. Τώρα προσπα-
θεί να μαζέψει τα κομμάτια του και να ανασυνταχτεί, αναφέροντας ότι
είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση.

Αποταμίευσε 2.000.000 ευρώ, 
αλλά στο τέλος κήρυξε πτώχευση

Προλάβετε 
το κακό!
Προλάβετε 
το κακό!
Προλάβετε 
το κακό!
Προλάβετε 
το κακό!
Προλάβετε 
το κακό!
Προλάβετε 
το κακό!
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Τον περασμένο Μάρτιο επισημοποιήθηκε
μια σημαντική συμφωνία τόσο για το Πα-
νεπιστήμιο Λευκωσίας όσο και για την Κύ-
προ γενικότερα.  Μια συνεργασία που κά-
νει ευρύτερα γνωστό το νησί μας για το
υψηλό επίπεδο σπουδών που προσφέρει.  Η
FIFPro, η παγκόσμια οργάνωση που εκ-
προσωπεί τους επαγγελματίες ποδοσφαι-
ριστές και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
(UNIC), μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας
τους, επιτρέπουν σε πάνω από 1000 επαγ-
γελματίες ποδοσφαιριστές από όλο τον κό-
σμο να σπουδάσουν εξ αποστάσεως, Διοί-
κηση Αθλητισμού σε επίπεδο πτυχίου και
Διοίκηση Επιχειρήσεων σε επίπεδο μετα-
πτυχιακού. Ο ΠΑ.Σ.Π. αποτέλεσε συνδετι-
κό κρίκο στη συνεργασία των δύο πλευ-
ρών. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η
FIFPro είχε πραγματοποιήσει επαφές και με
πανεπιστήμια άλλων  χωρών. Λόγω και της
άψογης σχέσης που διατηρούμε και με τις
δύο πλευρές, συνεργαστήκαμε για το κα-

λύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η συνεργασία,
η οποία θα διαρκέσει πέντε χρόνια, προ-
σφέρει σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές
μια σειρά ωφελημάτων, συμπεριλαμβανο-
μένου ενός προγράμματος υποτροφιών το
οποίο προσφέρει πλήρεις υποτροφίες, κα-
θώς και μερικές υποτροφίες. 
Αναλυτικά: 
l Global Scholars: 4 πλήρεις υποτροφίες –
Θα δοθούν από τη FIFPro, μέσω ειδικής επι-
τροπής.
l National Scholars: 60 μερικές υποτροφίες
που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων –
Κάθε χώρα μέλος της FIFPro θα λάβει μια
τέτοια υποτροφία για να δοθεί σε 1 μέλος
της.
l Academic Scholars: 100 μερικές υποτρο-
φίες που καλύπτουν το 30% των διδά-
κτρων  βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων.
l Player Scholars: Μέχρι 1000 υποτροφίες
με μειωμένα δίδακτρα μέχρι και 50%  βάση
οικονομικών και άλλων κριτηρίων.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ FIFPRO 

«Ενθουσιασμένοι 
με τη συνεργασία μας»
Η Frederique Winia, διευθύντρια του τμήματος εκπαί-
δευσης της FIFPro, δήλωσε μετά την επίτευξη της συμ-
φωνίας: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την συνεργασία
μας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Τώρα μπορούμε να
προσφέρουμε ένα πακέτο εξ’ αποστάσεως μάθησης στα
μέλη μας από όλο τον κόσμο. Η FIFPro και οι εθνικές ενώ-
σεις ποδοσφαιριστών θέλουν να ωθήσουν τους ποδο-
σφαιριστές στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών γνώσεων ώστε
να αυξήσουν τις προοπτικές της σταδιοδρομίας τους με-
τά το τέλος της ποδοσφαιρικής τους καριέρας».

«Εναρμονισμένη με τις 
αξίες και την αποστολή μας»
«Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, θα θέλαμε
να ευχαριστήσουμε τη FIFPro για την εμπιστοσύνη που
έδειξαν στο Πανεπιστήμιο μας», είπε ο Καθηγητής και
πρόεδρος του συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκω-
σίας, Νίκος Καρτακούλλης και πρόσθεσε: «Αυτή η συ-
νεργασία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις αξίες και
την αποστολή του Πανεπιστημίου για την προσφορά εκ-
παίδευσης σε διεθνές επίπεδο, προσαρμοσμένη στις ανά-
γκες των φοιτητών από όλο τον κόσμο».

ΤA ΜΝΗΜΟΝΙA ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΟ ALEXANDER COLLEGE ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ
CTL EUROCOLLEGE ΑΝΟΙΓOYN ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Στην προσπάθειά του ο ΠΑ.Σ.Π. να προσφέρει μια μεγάλη
γκάμα επιλογών στα μέλη του που θέλουν να σπουδάσουν
συνεχίζει να συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μέ-
σα σε αυτά τα πλαίσια, τον περασμένο Νοέμβριο υπογρά-
ψαμε μνημόνιο συνεργασίας με το CTL Eurocollege
Limassol, το οποίο εντάσσεται στην υπόλοιπη ομάδα των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που συνεργάζονται με τον
ΠΑ.Σ.Π. και προσφέρουν υποτροφίες σε ποδοσφαιριστές -
μέλη του. Το CTL βρίσκεται στη Λεμεσό και προσφέρει κλά-
δους διετούς (Δίπλωμα) και τετραετούς (Πτυχίο) φοίτησης.
Επίσης το CTL προσφέρει υποτροφία στα μέλη του ΠΑ.Σ.Π.
και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρή-
σεων (ΜΒΑ). Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμ-
ματα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
ctleuro.ac.cy. Εκ μέρους του CTL, ο διοικητικός διευθυντής,
κ. Λάκης Παπαθωμάς μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Είναι με
μεγάλη μας χαρά που υπογράφουμε μνημόνιο συνεργα-
σίας με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών και δί-
νουμε έτσι την ευκαιρία στα μέλη του, παράλληλα με την
ποδοσφαιρική τους καριέρα, να σπουδάσουν στο κολλέγιο
μας με υποτροφίες, σε προγράμματα διετούς και τετραε-
τούς διάρκειας καθώς και στο μεταπτυχιακό μας». Στις δη-
λώσεις του ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π., κ. Νεοφυτίδης, αφού
καλωσόρισε το CTL στο πρόγραμμα υποτροφιών του
ΠΑ.Σ.Π. ανέφερε ότι «δίνεται η ευκαιρία σε ακόμη περισ-
σότερα μέλη του Συνδέσμου, επαγγελματίες και ερασιτέ-
χνες ποδοσφαιριστές, να αρχίσουν και να θέσουν τις βά-
σεις για τη δημιουργία μίας δεύτερης καριέρας». 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Συμφωνία – σταθμός
Ακόμη μια συνεργασία - σταθμός για
τον Κύπριο ποδοσφαιριστή επιτεύ-
χθηκε Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου. Συ-
γκεκριμένα, έπεσαν οι υπογραφές στο
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του
Παγκύπριου Σύνδεσμου Ποδοσφαιρι-
στών και του Alexander College στη
Λάρνακα. Το Alexander College
(http://alexander.ac.cy) λειτουργεί σε
συνεργασία με το University of the
West of England στο Bristol, προσφέ-
ροντας Προπτυχιακές και Μεταπτυ-
χιακές σπουδές στην Κύπρο. Το
Alexander College μεγαλώνει την αλυ-
σίδα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
που συνεργάζονται με τον ΠΑ.Σ.Π. και
προσφέρουν υποτροφίες σε ποδο-
σφαιριστές - μέλη του.

Είμαστε παντού!Είμαστε παντού!Είμαστε παντούΕίμαστε παντούΕίμαστε παντού!Γέφυρες σε όλο τον κόσμοΓέφυρες σε όλο τον κόσμοΓέφυρες σε όλο τον κόσμοΓέφυρες σε όλο τον κόσμοΓέφυρες σε όλο τον κόσμο
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν σχετικές πληροφορίες μέσω
της ιστοσελίδας: www.unic.ac.cy/fifpro 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus + Sport, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πα-
ρουσίασε στις 23/3 με απόλυτη επιτυχία το ευρωπαϊκό έργο με την ονομασία Goal, το οποίο
αποσκοπεί στην υποστήριξη της διπλής καριέρας. Το Goal σκοπεύει να ευαισθητοποιήσει
ενεργούς και μη ενεργούς αθλητές προς την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους καριέρας,
μετά το τέλος της αθλητικής σταδιοδρομίας τους.
Το έργο επιχειρεί να υποστηρίξει τους αθλητές σχετικά με τη δημιουργία διπλής σταδιο-
δρομίας, παρέχοντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον και χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες και ικα-
νότητες (π.χ. την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, την επικοινωνία, την ομαδική
εργασία και την ηγεσία) των αθλητών ως βάση, για να τους βοηθήσει να ενταχθούν στην ανοι-
χτή αγορά εργασίας.
Εκ μέρους του ΠΑ.Σ.Π. ο πρόεδρος Σπύρος Νεοφυτίδης παρουσίασε το σχέδιο που τρέχει
ο Σύνδεσμος για τα μέλη του και ανάλυσε τους λόγους που πρέπει οι αθλητές να ξεκινή-
σουν να σκέφτονται από νωρίς μια δεύτερη καριέρα. Διότι, ο χρόνος είναι ανίκητος και κά-
ποια στιγμή όλοι θα σταματήσουν να παίζουν ποδόσφαιρο. Συνεπώς, οφείλουν από νωρίς
να βάλουν τις βάσεις για μία νέα επαγγελματική σταδιοδρομία και αποκατάσταση.
Στο συνέδριο έδωσαν το παρών τους αρκετά μέλη του ΠΑ.Σ.Π., ενώ ήταν παρών ο ΚΟΑ, το
Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, η ΚΟΕ, ο Σύνδεσμος προπονητών, κ.α. Εκτός από τον
Σπύρο Νεοφυτίδη, εισηγητές ήταν οι Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Μαρίνος Σατσιάς και
Κώστας Μαλέκος. 

Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει την υποχρέωση, όπως όλοι οι σύν-
δεσμοι ποδοσφαιριστών στον κόσμο, να υπο-
στηρίζει τα μέλη του και μετά το τέλος της πο-
δοσφαιρικής τους καριέρας ή τον «πρώτο θά-
νατο» όπως τον αποκαλούν οι αθλητές. Η ανάγκη
ψυχολογικής στήριξης και η δημιουργία των κα-
τάλληλων συνθηκών μιας ομαλής μετάβασης
από την αθλητική καριέρα σε μια καινούργια
καριέρα είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη για
όλους τους αθλητές. Ως Σύνδεσμος αποδεικνύ-
ουμε συνεχώς ότι νοιαζόμαστε για το μέλλον
των ποδοσφαιριστών. Γι΄ αυτό το σκοπό ενι-
σχύουμε συνεχώς τις συ-

νεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρέχο-
ντας προνομιακές τιμές στα μέλη μας. Μέσα στα
πλαίσια της υποστήριξης για μία νέα καριέρα,
γίνεται μια τεράστια προσπάθεια δημιουργίας
μίας πρωτοποριακής πλατφόρμας (CV Database)
μέσω της FIFPro και της Jobs 4 Players, μέσα από
την οποία οι ποδοσφαιριστές έχουν τη δυνατό-
τητα να δημιουργούν το βιογραφικό τους και
ταυτόχρονα να έρχονται σε επαφή με εταιρείες
που πιθανόν θα ήθελαν να εργοδοτήσουν πρώ-
ην ποδοσφαιριστές. Μόνο τέσσερις χώρες έχουν

επιλεγεί να συμμετέχουν στο πρόγραμμα
αυτό: η Αγγλία, η Ελβετία, η Σκωτία και ανά-
μεσα τους και η Κύπρος.
Σε οχτώ βήματα θα είναι σε θέση το μέλος

μας να παρέχει μια επισκόπηση του προσωπι-
κού του προφίλ, δείχνοντας τις ικανότητές του
από τον αθλητισμό μαζί με τα άλλα προσόντα
(εκπαίδευση και πιθανή άλλη εμπειρία), συ-
μπληρώνοντας το βιογραφικό σημείωμα σε πε-
ρίπου 15-20 λεπτά.  Τα 8 βήματα είναι: 
1. Προσωπικές πληροφορίες 
2. Αθλητικό προφίλ
3. Αθλητικό προφίλ
4. (συνέχεια) 
5. Εκπαίδευση
6. Εμπειρία (αθλητισμός και άλλα)
7. Ενδιαφέροντα
8. Προσωπική παρουσίαση 

Goal 
στη δεύτερη
καριέρα 
στη δεύτερη
καριέρα 
στη δεύτερη
καριέρα 
στη δεύτερη
καριέρα 
στη δεύτερη
καριέρα 

TEAM MANAGERS
Εκατό ευρώ έκπτωση

Το πρόγραμμα Team Managers του Πανεπι-
στήμιου Λευκωσίας είναι ένα εξειδικευμένο
πρόγραμμα κατάρτισης για Team Manager
αθλητικών ομάδων με κόστος 500 ευρώ. Ο
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών έχει
διασφαλίσει την επιχορηγούμενη τιμή των
400 ευρώ, για τα μέλη του που επιθυμούν να
αποκτήσουν το συγκεκριμένο δίπλωμα. Για
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο
22466508 και στο Email - info@pasp.org.cy. 

AFTER FOOTBALL-JOBS FOR PLAYERS

Τα οχτώ βήματα πριν 
τον «πρώτο θάνατο»
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

The 24th edition of the
official magazine of the
Pancyprian Footballers

Union (PASP) features all
the latest stories about
the beautiful game in

Cyprus and abroad.

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

6-7. Top Goals of the Season Awards
The magnificent goal by Savvas Tsabouris of Nea Salamina
on Day 8 against Omonia was voted as the PASP Top Goal
of the 2016/17 season. During the competition, which ran in
partnership with protathlima.com, eleven of the fourteen
teams of the first division had at least one footballer win-
ning the distinction, with AC Omonia featuring five differ-
ent footballers taking home the top goal of the week award.

8-9. Top Goalkeepers of the Season
The Boy Waterman of APOEL FC took
home the honour of the best goalkeep-
er in Cyprus of the 2016/17 season. The
Dutchman kept a clean sheet in 16 of his
34 league appearances, which gave him
the top spot in the Stoiximan Golden
Glove award. Rafael Romo of AEL (who
was recently signed by APOEL FC) and
Bruno Vale of Apollon recorded 15 clean
sheets during the season.

10. Support for the army-serving
footballers
The presence of PASP and Cypriot inter-
national footballer Pieros Sotiriou at the
Defence Committee of the House of Rep-
resentatives on the 2nd of March 2017
made an effort to turn around the -con-
demning for young footballers who are
serving their mandatory army duties-
deal put forward between the Defence
Ministry and the Cyprus Sports Organi-
zation. The deal was planning to reduce
the number of soldier-footballers eligible
for daily short-term leaves for training
purposes.

12-13. Cypriot push for VP of FIFPro
Europe
During the election on May 17th at the

European Congress of FIFPro in Malta,
president of PASP Spuros Neofytides was
re-elected in the new committee, along
with Joachim Waltin of Norway and
Joaquim Evangelista of Portugal. In Sep-
tember the board will meet to assemble
its new body, with Cyprus having a very
high chance of securing the position of
vice president.

14. Presence at the UNI Global 
Conference
PASP was present at the UNI Global con-
ference in Paris on April 7th 2017, with
president Spyros Neofytides and the
head of the educational programs Silia
Vasou. PASP joined the ranks of the
largest Federation of athletes in the
world, a fact that will help the Union
grow its influence in Cyprus and abroad.

15-17-18-19. PASP Football Awards
2016/17
Pieros Sotiriou, APOEL FC and Apollon
FC won the most accolades during the
PASP Football Awards Ceremony which
took on May 11th at the Royal Hall in
Nicosia. It is the most important annual
football award ceremony in Cyprus,
which is organized by PASP. Champions
APOEL FC had four players in the top

eleven, Pieros Sotiriou, Giorgos Merkis,
Nicolas Ioannou and Boy Waterman.
Runners up Apollon FC had three foot-
ballers in the top eleven, Chambos Kyr-
iakou, Vinicius and Alex Da Silva. The lat-
ter was named the best foreigner in the
league. Sofronis Avgousti of Apollon was
named the best coach, while Marios
Stylianou of Apollon won the fair play
award. Best footballer of the season and
MVP of the league was Pieros Sotiriou
of APOEL FC. Regarding the rest of the
top eleven, AC Omonia featured two
players, Demetris Christofi and Matt Der-
byshire, while the eleven was complet-
ed with Ivan Trickovcki of AEK Larnaca
and Nurio Fortuna of AEL Limassol.
Andreas Ioannou of the championship
winning U21 team of Apollon won the
special award of PASP for his football and
school presence. The prize is a scholar-
ship for the University of Nicosia.

21. Negative stats for the Cypriot
league
Once again the Cypriot first division has
secured a number of negative firsts in
Europe’s football. The Cypriot league is
the oldest in the continent with an av-
erage age of 28,54 years. It’s also the sec-
ond to last in years each player spends
on a team’s roster (1,3 years). The 76,69%
percentage of foreigners is the largest
in Europe, with Anorthosis fielding the
previous season a whopping 93,9% of
foreigners. And with only 3,9% of the
season’s minutes given to club grown
players, the Cypriot league is truly re-
markable, in a way…

22. Meetings in various towns
Before the end of 2016, PASP hosted a
series of meetings with its members in
different cities of Cyprus. On September
22nd, 2016, the board of PASP met with
representatives from Larnaca and Am-
mochostos (photo: top right). On Sep-
tember 28th, the board members met
with representatives of Limassol and Pa-

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

phos (photo: left middle). And on Octo-
ber 4th the board met with Nicosia
based team representatives (photo: right
bottom).

24-25. The General Assembly
On October 25th, 2016, the Pancyprian
Footballers Union (PASP) hosted its an-
nual General Assembly. Constantinos
Charalambides and Luciano Bebe spoke
about the necessity for footballers to
seek a second career through studying,
while the Cypriot also talked about the
plague of fixed matches. President Neo-
fytides spoke about the various efforts
done by the Union in promoting the
game and the interest of the footballers
in Cyprus.

27. A low average pay
The president of PASP, Spyros Neofytides,
in an article, talks about the need for the
medium wages of footballers to rise,
since today they are near those of an un-
qualified worker. With the help of FIFPro
and CFA, PASP has introduced the stan-
dard contracts on the island, a huge step
forward for the players.

30-31. Great increase in fixed
matches
During a presentation on January 29th,
2017, by PASP of a research concluded
by FIFPro on fixed matches in Cyprus,
many shocking facts were put forward
by president Spyros Neofytides. 19% of
the footballers asked said that they have
been approached to fix matches, with
40,5% of the players noting that they
were aware of fixed matches. Just five
years ago, in 2012, the percentage of
players that have been approached to
fix matches was just 4%, a fact that
proves the rise of the problem.

32. UCLan research published 
in a US journal
The Journal of Strength and Condition-

ing Report published in January a re-
search conducted by UCLan University
Cyprus in which 421 Cypriot players took
part. The research touched various as-
pects of the condition of the profession. 

34-35. Second division and Women’s
Awards
Promoted to the first division of the
2017/18 season Alk i  Oroklini  and
women’s club Barcelona FA won a large
chunk of the awards at the annual Men’s
Second Division and Women’s champi-
onship honour ceremony. The event took
place on March 30th and was broad-
casted live by Alfasports TV.

36-44. Social aspect of the Game
Throughout the year, PASP puts forward
various events, in support of the social
aspect of the Game. On October 8th in
Limassol (p.36) PASP organized a chari-
ty tournament along with the British
Bases. Eight days later, in cooperation
with the University of Nicosia (p.37) PASP
hosted a charity tournament with the
earnings of the event going to the Hope
for Children foundation. On April 25th
and May 22nd, footballers visited the
Episkopi Junior High and Elementary of

Xylophagou (p. 38) respectively.
Youth goalkeeping coach Angelos
Agathaggelou travelled in early 2017 to
the United Kingdom (p.39) to receive im-
portant medical treatment and eventu-
ally came out as a winner. The entire
football community of Cyprus made a
strong effort to support Angelos.
In compliance with the worldwide cam-
paign of FIFPro “Say No To Match Fixing”
PASP ordered and received campaign

bracelets which were then presented to
its members (p.40).
On May 15th 2017, in the presence of the
President of the Republic, Mr. Nicos Anas-
tasiades, the “Goal to Life” charity foun-
dation, which is ran entirely by footballers,
kicked off with an event at the presiden-
tial palace (p.41).
PASP has been promoting the Second Ca-
reer Creation program, which assists
young players to acquire university diplo-

mas. An open trial was held in April 12th
at Forum in Nisou (p.42-43).
Finally, an article in tothemaonline.com,
presented the case of former Anorthosis
and AEL Limassol footballer Amir Karic
from Slovenia who made bad business
choices, resulting in bankruptcy in 2012.
Karic speaks about his mistakes and the
need for footballers to make wise choices
on and off the pitch.

46-49. Educational Programs
PASP partners with various educational
programs and schools, assisting its mem-
bers to have access to second career op-
tions. The University of Nicosia along
with FIFPro created a partnership in
which 1000 footballers from all over the
planet have the opportunity to distance
study in Sports Management. (p.46).
PASP partnered with CTL Eurocollege
and Alexander College (p.47), while on
the 23rd of March the University of
Nicosia presented the “Goal” program
that supports a second career.

54. The new board
The board members of PASP are: Spyros
Neofytides (president), Panagiotis Filio-
tis (deputy president),  Marios
Christodoulou (1st vice-president), Gior-
gos Merkis (2nd vice-president), Andreas
Panagiotou (secretary), Giannis Demetri-
ou (assistant secretary), Nikos Nikolaou
(treasurer), Nikolas Katsouris (assistant
treasurer), Maria Ioannou (women’s rep-
resentative), Giorgos Peglis (public rela-
tions officer), Stelios Demetriou (com-
mittee against violence), Charis Kyriakou
(Nicosia district representative), Kostas
Markou (Limassol district representa-
tive), Koullis Pavlou (Larnaka district rep-
resentative), Kristis Theofilou (Paphos
district representative), Giorgos Gian-
nakou (Ammochostos district represen-
tative), Pieros Sotiriou (national team
representative).

55. Become a member
All footballers in Cyprus are asked to
support the Pancyprian Footballers
Union by becoming members or by
renewing their membership for the
2016-2017 period. 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.



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 ανταπό-
κρισή σας... Τα ποσά που απαιτούνται ως
συνδρομή (5 ευρώ μηνιαίως για α΄ κατη-
γορίας και 2 ευρώ τις μικρότερες κατη-
γορίες), είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώ-
πη και δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιρι-
στής που να μην είναι σε θέση να δώσει αυ-
τά τα χρήματα.
Στηρίξτε μας για να μπορέσουμε κι εμείς να
συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε ανεμπόδι-
στα.

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, πιστεύουμε ότι με τις διάφορες εκδηλώσεις
και τις προσφορές που κάνουμε προς τα μέλη μας, αυτός
ο σκοπός εξυπηρετείται με τον καλύτερο τρόπο. Ας δού-
με 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 πολλές εταιρείες που παρέ-
χουν εκπτώσεις στα μέλη του ΠΑΣΠ (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.
l Δικαίωμα συμμετοχής στις ετήσιες βραβεύσεις PASP
TOP GOAL, ως υποψήφιοι για διάκριση.
l Δικαίωμα συμμετοχής στις ετήσιες βραβεύσεις PASP
FOOTBALL AWARDS, για την ανάδειξη της καλύτερης
11άδας της Α΄ κατηγορίας, ως υποψήφιοι για διάκριση.
l Δικαίωμα συμμετοχής στις ετήσιες βραβεύσεις PASP
BEST XI B΄ κατηγορίας και γυναικείου, ως υποψήφιοι
για διάκριση.
l Παροχή δωρεάν νομικών συμβουλών.
l Δωρεάν συνδρομή για το περιοδικό του ΠΑΣΠ.
l Προάσπιση και προώθηση συμφερόντων.

Μην το αμελείτε!
Aνανεώστε τώρα
τη συνδρομή σας

για το 2017-18

Τα ωφελήματα για τα ενεργά μας μέλη
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Πρόεδρος Σπύρος Νεοφυτίδης
Αναπληρωτής Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιώτης

Α΄ Aντιπρόεδρος Μάριος Χριστοδούλου
Β΄ Αντιπρόεδρος Γιώργος Μερκής

Γραμματέας Ανδρέας Παναγιώτου
Βοηθός Γραμματέας Γιάννης Δημητρίου

Ταμίας Νίκος Νικολάου
Βοηθός Ταμίας Νικόλας Κατσούρης

Εκπρόσωπος Γυναικείου Μαρία Ιωάννου
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Γιώργος Πεγκλής

Εκπρόσωπος Επιτροπής κατά της βίας Στέλιος Δημητρίου
Εκπρόσωπος Επαρχίας Λευκωσίας Χάρης Κυριάκου

Εκπρόσωπος Επαρχίας Λεμεσού Κώστας Μάρκου
Εκπρόσωπος Επαρχίας Λάρνακας Κούλλης Παύλου

Εκπρόσωπος Επαρχίας Πάφου Κρίστης Θεοφίλου
Εκπρόσωπος Επαρχίας Αμμοχώστου Γιώργος Γιαννακού

Εκπρόσωπος Εθνικών Ομάδων Πιέρος Σωτηρίου

To νέο Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.



Take Action 

JOIN US!

www.pasp.org.cy


