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ποδοσφαιριστης

PASP FOOTBALL
AWARDS 2019
Οι κορυφαίοι της σεζόν 2018-19
αναδείχθηκαν από τον ΠΑ.Σ.Π.
σε μια φανταστική τελετή
βραβεύσεων τον Μάιο. MVP της
χρονιάς ο Μούσα Αλ-Ταμάρι του
ΑΠΟΕΛ, κορυφαίος προπονητής
ο Σάββας Πουρσαϊτίδης της Νέας
Σαλαμίνας. Δείτε την κορυφαία
ενδεκάδα της σεζόν! ‰Σελ. 20

Ώρα να εξουδετερωθούν 
οι κακές ιατρικές πρακτικές!

Ταρακούνησε την
ποδοσφαιρική Κύπρο 
τη σεζόν 2018-19 το
πολύκροτο θέμα της υγείας
των ποδοσφαιριστών. 
Η καταγγελία στην
αστυνομία, η εμπλοκή της
FIFPro και της UEFA για
την έρευνα κατά πόσο το
πρόβλημα προέκυψε λόγω
λανθασμένων ιατρικών
πρακτικών και οι
αποκαλύψεις που
ακολούθησαν, για
παράνομες πρακτικές,
απέδειξαν στο τέλος πως 
το θέμα των ιατρικών
πρακτικών στο κυπριακό
ποδόσφαιρο χρίζει
ιδιαίτερης προσοχής και
αναδιοργάνωσης. ‰Σελ. 52

+ Ντόπινγκ & ορός
Οι υποθέσεις Samir Nasri και
Ryan Lochte, αμφότεροι που
έπεσαν θύματα άγνοιας, κρούει
τον κώδωνα του κινδύνου για
γονείς κι αθλητές. ‰Σελ. 54
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6 Ο�χαιρετισμός�του�προέδρου�του�Διοικητικού�Συμβουλίου�του�ΠΑ.Σ.Π.�
κ.�Γιώργου�Μερκή

7 Ο�χαιρετισμός�του�εκτελεστικού�προέδρου�του�ΠΑ.Σ.Π.�κ.�Σπύρου�Νεοφυτίδη�

8 Η�ανακεφαλαίωση�της�ποδοσφαιρικής�δράσης�στην�Κύπρο�τη�σεζόν�2018/19

16 Το�πορτραίτο�του�MVP�του�πρωταθλήματος�της�σεζόν�2018-19,�Musa�Al-Taamari

18 Το�πορτραίτο�του�κορυφαίου�Κύπριου�του�πρωταθλήματος�της�σεζόν�2018-19,
Νικόλα�Ιωάννου

20 Τα�PASP�Football�Awards�συγκέντρωσαν�την�αφρόκρεμα�του�αθλήματος�
στην�Κύπρο,�σε�μια�όμορφη�διοργάνωση�τον�Μάιο�του�2019,�
όπου�τιμήθηκαν�οι�κορυφαίοι�της�σεζόν�στην�Α΄�κατηγορία

32 Γι΄�άλλη�μια�χρονιά,�ο�ΠΑ.Σ.Π.�ανέδειξε�αυτούς�που�ξεχώρισαν�
στα�πρωταθλήματα�β΄�κατηγορίας�και�γυναικείου,�ενώ�από�φέτος�
στην�τελετή�τιμήθηκαν�και�οι�πρωταγωνιστές�του�πρωταθλήματος�U19

38 Τα�ετήσια�ατομικά�βραβεία�του�ΠΑ.Σ.Π.,�UNICARS�MVP,�Stoiximan�Top�Goal,
Stoiximan�Top�Save�και�Stoiximan�Χρυσά�Γάντια

44 Συνεχίστηκε�γι΄�άλλη�μια�χρονιά�η�εκπομπή�PASP�Extra�Time

46 Αλλαγές�στη�σύνθεση�της�διοίκησης�του�ΠΑ.Σ.Π.,�μέσα�από�τη�Γενική�Συνέλευση,
αφού�ο�Γιώργος�Μερκής�ανέλαβε�πρόεδρος�του�Δ.Σ.�και�ο�Σπύρος�Νεοφυτίδης
εκτελεστικός�πρόεδρος

48 Πολλά�μέτωπα,�για�πολλά�κρίσιμα�συνδικαλιστικά�θέματα,�
είχε�να�διαχειριστεί�και�φέτος�ο�ΠΑ.Σ.Π.

64 Ως�σημαντικός�φορέας�του�ποδοσφαίρου�στην�Κύπρο,�ο�ΠΑ.Σ.Π.�
ασχολήθηκε�και�με�μια�σειρά�από�καθοριστικά�κοινωνικά�θέματα

70 Φιέστα�Ακαδημιών�με�Buffalo�Chef�και�μπόλικα�παιχνίδια!

72 Σεμινάρια,�διαλέξεις,�συνέδρια,�εκπαίδευση�πρώτων�βοηθών,�
επισκέψεις�σε�σχολεία�και�πολλά�άλλα,�βρίσκονταν�στην�ατζέντα�του�ΠΑ.Σ.Π.�
σε�ό,τι�αφορά�τα�εκπαιδευτικά�θέματα

78 Δράση�σε�όλη�την�Ευρώπη�για�τις�εθνικές�ομάδες�της�Κύπρου,�
από�την�ανδρική�και�γυναικεία,�μέχρι�τις�μικρές�ηλικίες

84 Η�δράση�του�ΠΑ.Σ.Π.�στην�αγγλική�γλώσσα

88 Οι�χορηγοί�του�ΠΑ.Σ.Π.

89 Ανανεωμένη�ιστοσελίδα�και�έντονη�παρουσία�στα�Μέσα�Κοινωνικής�Δικτύωσης

90 Εκπτώσεις�άνω�των�500�ευρώ�για�τα�μέλη�του�ΠΑ.Σ.Π.�
μέσω�του�μπλοκ�εκπτώσεων
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XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

«Φίλοι ποδοσφαιριστές, μέλη του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, αγαπητοί φίλαθλοι,

Ακόμη μια ποδοσφαιρική χρονιά έφτασε στο
τέλος της, μια χρονιά με την εφαρμογή του
μέτρου της κάρτας φιλάθλου, χωρίς σοβα-
ρά επεισόδια και με αρκετό συναγωνισμό
στο πρωτάθλημα μας. Μέσα σε αυτή την χρο-
νιά καταλάβαμε ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμε-
νοι του ποδοσφαίρου, ότι χρειαζόμαστε αρ-
κετές αλλαγές και μέτρα για να προφυλά-
ξουμε το άθλημα μας αλλά και για να το ανα-
πτύξουμε. Τα φαινόμενα των χειραγωγημέ-
νων αγώνων, της χορήγησης ή και της χρή-
σης διαφόρων ουσιών, οι ελλιπείς έλεγχοι για
την έκδοση δελτίων υγείας των ποδοσφαι-
ριστών αλλά και οι αλλαγές στους κανονι-
σμούς των ανηλίκων είναι αρκετά σοβαρά
θέματα που πρέπει όλοι οι αρμόδιοι φορείς
αλλά ιδιαίτερα η ΚΟΠ να επιλύσουμε πριν
την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής περιό-
δου.
Το περιστατικό υγείας με τα τρία μέλη του
ΠΑΣΠ που αναγκάστηκαν να χάσουν την φε-
τινή ποδοσφαιρική χρονιά αλλά ίσως και την
υπόλοιπη ποδοσφαιρική τους καριέρα, μας
ανησυχούν έντονα και μας αναγκάζουν να
πάρουμε μέτρα με την νέα ποδοσφαιρική
περίοδο. Η άμεση ενημέρωση των μελών μας
αλλά και των ομάδων για το τί πρέπει να λαμ-
βάνουν και με ποιο τρόπο και σε πιο χώρο
θα αποτελέσει άμεση προτεραιότητα για την
νέα περίοδο. Για αυτό στις 4 Σεπτεμβρίου θα
διοργανώσουμε σε συνεργασία με την Αθλη-
τιατρική Εταιρεία Κύπρου, την CyADA αλλά
και τους άλλους εταίρους, ΚΟΠ, ΚΟΑ και
Υπουργείο Υγείας, ένα από τα μεγαλύτερα

σεμινάρια ενημέρωσης για τους κανονισμούς
που αφορούν χρήση ουσιών στον χώρο του
αθλητισμού. Για εμάς πάνω απ΄ όλα έχει ση-
μασία η ασφάλεια και η υγεία των μελών μας
όπου κανένας δεν πρέπει να ξεχνά, ότι είναι
πάνω απ΄ όλα άνθρωποι με οικογένειες.
Το έργο και η συνεργασία με την ΚΟΠ πρέπει
να τη συνεχίσουμε και να τη διευρύνουμε με
ακόμη πιο γρήγορους ρυθμούς αλλά και πε-
ρισσότερη αποτελεσματικότητα με κοινό
στόχο το καλό του ποδοσφαίρου και την ανά-
πτυξη του. Ο ΠΑ.Σ.Π. ως υπεύθυνο συνδικα-
λιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών στην
Κύπρο προσπαθεί για την ανάπτυξη του πο-
δοσφαίρου αλλά και για την καλυτέρευση
των εργασιακών συνθηκών. Γι΄ αυτό το λό-
γο όλο το καλοκαίρι έχουμε πραγματοποιή-
ση αρκετές συναντήσεις τόσο με την ΚΟΠ,
ΚΟΑ αλλά και άλλους αρμόδιους φορείς για
να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των με-
λών μας και να επιλύσουμε αρκετά προβλή-
ματα.
Τα προγράμματα που «τρέχουμε» στην επι-
μόρφωση, εκπαίδευση, πρόληψη, επιστη-
μονικές έρευνες, τα σεμινάρια κατά της βίας
και του ρατσισμού αλλά και πολλές άλλες
δράσεις που κάνει ο ΠΑ.Σ.Π. για τα μέλη του,
όπως τα σεμινάρια πρώτων βοηθειών και τα
προγράμματα αναλυτών αγώνων θα προ-
σπαθήσουμε να τα ενισχύσουμε και να τα
συνεχίσουμε και στα επόμενα χρόνια.
Το ομαδικό ασφαλιστικό σχέδιο που προ-
σφερει ο ΠΑ.Σ.Π. για τα μέλη του και τις ομά-
δες αποδεικνύεται σωτήριο και απόλυτα απο-

τελεσματικό. Πέραν των 235.000 ευρώ έχουν
καλυφθεί απο το πρόγραμμα για περισσό-
τερους απο 61 ποδοσφαιριστές μόνο για φέ-
τος. Επιβάλλεται να κατανοήσουν όλοι και
ιδιαίτερα αυτοί που οι ομάδες τους δεν τους
ασφάλισαν ότι είναι υποχρέωση και θα πρέ-
πει να το απαιτήσουν να ασφαλιστούν για το
κοινό συμφέρον όλων, αλλά ιδιαίτερα των
ομάδων τους.
Αγαπητοί φίλοι , ο ΠΑ.Σ.Π. στηρίζοντας τα
στρατεύσιμα μέλη του βρέθηκε τόσο στην
επιτροπή άμυνας της βουλής όσο και στο
Υπουργείο Άμυνας σε πολύωρες διαβου-
λεύσεις ουτως ώστε να διασφαλίσει την ομα-
λή θητεία των μελών του και όσον το δυνα-
τό περισσότερες διευκολύνσεις.

Με τα νέα μέτρα στήριξης προς τον Κύπριο
ποδοσφαιριστή, με τις τεράστιες αλλαγές που
τροχοδρομούνται μαζί με την ΚΟΠ για τους
κανονισμούς εγγραφών – μετεγραφών πι-
στεύουμε ότι θα εξασφαλίσουμε ενα καλύ-
τερο περιβάλλον για προώθηση και ανά-
πτυξη του Κύπριου ποδοσφαιριστή. Αυτό
που θέλουμε και που ελπίζουμε είναι να εί-
στε δίπλα μας αλλά και να είστε ενεργά μέ-
λη στον ΠΑ.Σ.Π. γιατί μόνο με αυτό τον τρό-
πο μπορούμε εμεις να αντλήσουμε δύναμη
και να μπούμε όπως πάντα στην πρώτη γραμ-
μή για να υπερασπιστούμε τα διακαιώματα
σας.

Σας εύχομαι μια νέα καλύτερη ποδοσφαιρι-
κή χρονιά με μεγάλες επιτυχίες.

Σπύρος Νεοφυτίδης
Εκτελεστικός Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Π.

Αντιπρόεδρος FIFPro Division Europe
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«Αγαπητά μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Ποδοσφαιριστών, αγαπητοί φίλοι του αθλήματος,

Γιώργος Μερκής
Πρόεδρος
Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑ.Σ.Π.

Είναι με ιδιαίτερη περηφάνεια που κλήθηκα να προλογίσω τη φετινή έκδοση του ετήσιου
περιοδικού του ΠΑ.Σ.Π., υπό τη νέα μου ιδιότητα ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΠΑ.Σ.Π.

Ο ρόλος που ανέλαβα με γεμίζει με ιδιαίτερη ευθύνη, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου. Θα ήθελα να τονίσω σε όλους πως κύριο μέλημα όλου του Συμ-
βουλίου, είναι ο Σύνδεσμος να συνεχίσει να μένει πιστός στο σκοπό και τους στόχους που
θέσπισε από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του.

Η τοποθέτηση του κ. Σπύρου Νεοφυτίδη, τον περασμένο Δεκέμβριο, στη θέση του Εκτε-
λεστικού Προέδρου του ΠΑ.ΣΠ., ο οποίος κατέχει και τη θέση του αντιπροέδρου της FIF-
Pro Europe, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να γίνει και διασφαλί-
ζει την υγιή ανάπτυξη και το μέλλον του Συνδέσμου μας.

Με απόλυτη συνεργασία, λοιπόν, με τον εκτελεστικό πρόεδρο και το προσωπικό του συν-
δέσμου, θα φροντίσουμε όπως η σκληρή δουλειά που γίνεται, να είναι προς όφελος των
ποδοσφαιριστών και να βοηθηθούν όλοι όσοι απασχολούνται στο όμορφο χώρο μας.

Το περιοδικό που έχετε στα χέρια σας αποτελεί μια πολύτιμη καταγραφή της ετήσιας δρά-
σης του ΠΑ.Σ.Π. αλλά και των όσων συνέβησαν στο χώρο του ποδοσφαίρου στο νησί μας.
Ελπίδα μας είναι αυτή η έκδοση να αποτελέσει ένα όμορφο ενθύμιο για τη σεζόν που πέ-
ρασε αλλά και απόδειξη της σκληρής δουλειάς που έγινε απ΄ όλους στον Σύνδεσμο».

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 l       find us

XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
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SEASON RECAP 2018/19 - Α΄ κατηγορία

Η α΄ φάση του πρωταθλήματος περιλάμβανε 22
αγώνες, με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ να ξεχωρίζει
κατά την διάρκεια των πρώτων αναμετρήσεων,
τερματίζοντας στην 1η θέση με 49 βαθμούς. Ακο-
λούθησε ο Απόλλωνας με 47 βαθμούς, η ΑΕΛ
στους 45 βαθμούς, η ΑΕΚ με 39 βαθμούς, στην
5η θέση η Νέα Σαλαμίνα στους 31 βαθμούς, ενώ
την πρώτη εξάδα συμπλήρωνε η Ομόνοια, επί-
σης με 31 βαθμούς. Από εκεί και πέρα είχαμε την
Ανόρθωση (28), Πάφος (21), Δόξα (20), ΕΝΠ (17),
Αλκή (17) και Ερμής (10). 
Έπειτα ακολούθησαν οι αναμετρήσεις για την β’
φάση του πρωταθλήματος, όπου όλες οι ομάδες
έδωσαν από ακόμα δέκα αγώνες.
Για τον δεύτερο όμιλο στην 1η θέση τερμάτισε η
Ανόρθωση, η οποία έφθασε στους 41 βαθμούς,
ενώ ακολούθησε η Πάφος με 38 βαθμούς. Οι επό-
μενες τρεις ομάδες από την τελική βαθμολογία
στο β’ γκρουπ έδωσαν μεγάλη μάχη για την πα-

ραμονή τους στην κατηγορία. Ο λόγος για τη Δό-
ξα, την ΕΝΠ και την Αλκή, οι οποίες με την λήξη
των αγώνων για τα πλέι οφ, είχαν φτάσει στους 35
πόντους.
Αξιοσημείωτη ήταν η δράση στην τελευταία αγω-
νιστική της β’ φάσης όπου η Δόξα είχε επικρα-
τήσει της Ανόρθωσης στο «Αντώνης Παπαδό-
πουλος» με 3-0 και είχε εξασφαλίσει και μαθη-
ματικά την παραμονή της στην κατηγορία, με
την δεύτερη θέση που οδηγούσε στην β’ κατη-
γορία να κρίνεται ανάμεσα στην ΕΝΠ και την
Αλκή, οι οποίες θα είχαν μεταξύ τους παιχνίδι
στο Παραλίμνι. Ο αγώνας που ακολούθησε ήταν
συναρπαστικός, με την Αλκή να ανοίγει το σκορ
με τον Κάρλος στο 5’, ενώ πριν την λήξη του ημι-
χρόνου ο Γκοζλάν ισοφάρισε σε 1-1, στο 38’. Αξί-
ζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση ισοπαλίας,
η Αλκή θα παρέμενε στην κατηγορία. Στο 2ο ημί-
χρονο η ΕΝΠ προηγήθηκε στο 61’ με τον Βαλ-

λιάνο, ενώ η «Αθάνατη» ισοφάρισε στο 88’ με τον
Κάρλος. Ωστόσο η ΕΝΠ δεν είχε πει την τελευ-
ταία της λέξη, καταφέρνοντας στο 12ο λεπτό των
καθυστερήσεων (!) με ένα εντυπωσιακό γκολ του
Φυτανίδη να πάρει την νίκη με 3-2 και να εξα-
σφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία.
Για το πρώτο γκρουπ τα δεδομένα είχαν ξεκα-
θαρίσει μερικές αγωνιστικές πριν την λήξη του
πρωταθλήματος. Στην 6η θέση τερμάτισε η Ομό-
νοια με 36 βαθμούς, ενώ πιο πάνω μία θέση ήταν
η Νέα Σαλαμίνα με 44 βαθμούς. Η ΑΕΛ ολοκλή-
ρωσε την πορεία της στην 4η θέση με 55 βαθ-
μούς, ενώ στην 3η θέση έμεινε ο Απόλλων με 58
βαθμούς. Η ΑΕΚ τερμάτισε στην 2η θέση με 62
βαθμούς, ενώ ο ΑΠΟΕΛ κατέκτησε δίκαια το 7ο
διαδοχικό πρωτάθλημα του, φτάνοντας τους 70
βαθμούς, μετρώντας συνολικά 21 νίκες, 7 ισο-
παλίες και 4 ήττες, έχοντας στο ενεργητικό του 66
τέρματα υπέρ, ενώ δέχθηκε 25 γκολ.

Όσο αφορά τον θεσμό του Κυπέλλου Α΄ & Β΄ Κα-
τηγορίας, η ΑΕΛ ήταν η ομάδα που ξεχώρισε φέ-
τος και έφθασε στην κατάκτηση του τροπαίου.
Η ομάδα της Λεμεσού ξεκίνησε την πορεία της
στο Κύπελλο με νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίπ-
που με 3-0 στην α’ φάση, ενώ στην συνέχεια
απέκλεισε το ΘΟΪ Αραδίππου με νίκες 8-0
(εντός) και 6-0 (εκτός). Στα προημιτελικά οι «γα-
λαζοκίτρινοι» νίκησαν τον Ερμή με 4-0 (εντός)
και 3-2 (εκτός), για να φθάσει η ημιτελική φάση
όπου η ΑΕΛ νίκησε τον συμπολίτη Απόλλων με
2-1 (τυπικά εκτός) στο πρώτο παιχνίδι, ενώ το
δεύτερο ολοκληρώθηκε στην λευκή ισοπαλία.
Στον μεγάλο τελικό η ΑΕΛ επικράτησε με 2-0
του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ και κατέκτησε το 7ο Κύπελ-
λο στην ιστορία της.

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο... 
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Έβδομο συνεχόμενο ο ΑΠΟΕΛ! ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β’ Φάση – Α’  Γκρουπ
Ομάδα Αγ. Ν-Ι-Η Υ-Κ Βαθ.
1. ΑΠΟΕΛ 32 21-7-4 66-25 70
2. ΑΕΚ 32 18-8-6 51-23 62
3. Απόλλωνας 32 17-7-8 64-32 58
4. ΑΕΛ 32 17-4-11 49-47 55
5. Νέα Σαλαμίνα 32 12-8-12 41-47 44
6. Ομόνοια 32 10-6-16 36-45 36

Β’ Φάση – Β’  Γκρουπ
Ομάδα Αγ. Ν-Ι-Η Υ-Κ Βαθ.
1. Ανόρθωση 32 12-11-9 42-41 41
2. Πάφος F.C. 32 12-8-12 39-50 38
3. Δόξα 32 9-8-15 47-50 35
4. ΕΝΠ 32 9-8-15 35-51 35
5. Αλκή Ορόκλινη 32 10-5-17 35-58 35
6. Ερμής 32 3-4-25 29-65 13

Κυπελλούχος
η ΑΕΛ!
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Β΄ Κατηγορία Γ΄ Κατηγορία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα Αγ. Ν-Ι-Η Υ-Κ Βαθ.

1. Εθνικός Άχνας 30 21-8-1 72-23 71

2. Ολυμπιακός 30 22-3-5 77-29 69

3. Άρης 30 21-5-4 62-33 68

4. Οθέλλος 30 14-8-8 66-35 50

5. Αναγέννηση 30 13-7-10 46-33 46

6. Ομόνοια Αραδίππου 30 14-3-13 46-39 45

7. ΑΣΙΛ 30 13-6-11 43-38 45

8. Ονήσιλος 2014 30 11-6-13 42-49 39

9. ΑΕΖ 30 10-7-13 42-55 37

10. Καρμιώτισσα 30 11-4-15 47-64 37

11. Αγία Νάπα 30 9-8-13 44-45 35

12. Ακρίτας 30 11-2-17 37-61 35

13. ΘΟΪ 30 8-8-14 27-57 32

14. ΜΕΑΠ 30 7-7-16 42-55 28

15. ΠΑΕΕΚ 30 5-7-18 35-65 22

16. Διγενής Ορόκλινης 30 3-5-22 28-75 14

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα Αγ. Ν-Ι-Η Υ-Κ Βαθ.
1. Διγενής Μόρφου 30 19-5-6 62-26 62
2. Ομόνοια Ψευδά 30 18-4-8 50-35 58
3. Ε.Ν.Υ. Διγενής 30 14-11-5 52-27 53
4. Π.Ο. Ξυλοτύμπου 30 14-10-6 39-25 52
5. ΕΝ.Α.Δ. 30 14-5-11 45-35 47
6. Εθνικός Άσσιας 30 12-7-11 44-44 43
7. Χαλκάνορας 30 12-7-11 52-50 43
8. Κούρης Ερήμης 30 11-9-10 39-39 42
9. Π.Ο. Ορμήδειας 30 11-8-11 44-39 41
10. Αχυρώνας 30 9-13-8 42-42 40
11. Ελπίδα 30 11-6-13 38-49 39
12. Αμαθούς 30 11-5-14 37-42 38
13. ΑΠΕΑ 30 10-8-12 43-50 38
14. Ολυμπιάς Λυμπιών 30 9-6-15 43-53 33
15. Εθνικός Λατσιών 30 7-4-19 30-52 25
16. Πέγεια 2014 30 1-6-23 25-77 9

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο... 
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Με δεκαέξι ομάδες πραγματοποιήθηκε το Πα-
γκύπριο Πρωτάθλημα Γ’ κατηγορίας για την σε-
ζόν 2018-2019. Τέσσερις ομάδες κατάφεραν να
εξασφαλίσουν το εισιτήριο τους στην Β’ κατη-
γορία στην νέα αγωνιστική περίοδο, ενώ επίσης
τέσσερις ομάδες υποβιβάστηκαν στο Πρωτά-
θλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ.
Στην Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ της νέας αγω-
νιστικής περιόδου υποβιβάστηκαν οι ομάδες
Πέγεια, Εθνικός Λατσιών, Ολυμπιάς Λυμπιών και
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, ενώ τα τέσσερα εισιτήρια
για την Β’ κατηγορία εξασφάλισαν οι ομάδες Δι-
γενής Μόρφου, Ομόνοια Ψευδά, ΕΝΥ Διγενής
Ύψωνα και ΠΟ Ξυλοτύμπου.
Το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας κατέκτησε ο
Διγενής Μόρφου, ο οποίος είχε μία πολύ αξιό-
λογη πορεία καθ’ όλη την διάρκεια της περιό-
δου, καταφέρνοντας να επιστρέψει στην Β’ κα-
τηγορία έπειτα από απουσία οκτώ ετών. Ο Δι-
γενής έφθασε στον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν
την λήξη του πρωταθλήματος, με νίκη στο «Μα-
κάρειο» επί του Εθνικού Λατσιών με 1-0.
Σε 30 αγώνες ο Διγενής πέτυχε 19 νίκες, είχε 5
ισοπαλίες ενώ ηττήθηκε 6 φορές. Σημείωσε συ-
νολικά 62 γκολ, ενώ δέχθηκε 26. 

Σημειώνεται επίσης πως ο Διγενής κατέκτησε
και το Κύπελλο Γ’ Κατηγορίας & Επίλεκτης ΣΤΟΚ,
όπου στον τελικό επικράτησε της Ολυμπιάδας
Λυμπιών με 3-1.

Ανέβηκαν Εθνικός 
και Ολυμπιακός
Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας για
την σεζόν 2018-19 συμμετείχαν 16 ομάδες, από
τις οποίες δύο εξασφάλισαν το εισιτήριο τους
για να αγωνιστούν στην Α’ κατηγορία την σε-
ζόν 2019-2020, ενώ τέσσερις ομάδες έχουν
υποβιβαστεί στην Γ’ κατηγορία.
Ο λόγος για τις ομάδες Διγενής Ορόκλινης (14
βαθμοί), ΠΑΕΕΚ Κερύνειας (22 βαθμοί), ΜΕΑΠ
Πέρα Χωρίου (28 βαθμοί) και ΘΟΪ Λακατάμιας
(32 βαθμοί). Οι τέσσερις αυτές ομάδες τερμά-
τισαν στις θέσεις 13-16 και διαβαθμίστηκαν. 
Σημαντική μάχη δόθηκε και για τα δύο εισιτή-
ρια που οδηγούσαν στην Α’ κατηγορία της ερ-

χόμενης περιόδου. Τις δύο αυτές θέσεις διεκ-
δίκησαν μέχρι τέλους τρεις ομάδες, ο Εθνικός
Άχνας (71 βαθμοί), ο Ολυμπιακός Λευκωσίας
(69 βαθμοί) και ο Άρης Λεμεσού (68 βαθμοί).
Οι δύο πρώτοι κατάφεραν να ξεπεράσουν στην
βαθμολογία τον Άρη μέχρι την ολοκλήρωση
του πρωταθλήματος και έτσι την ερχόμενη
αγωνιστική περίοδο θα βρίσκονται στα «σα-
λόνια».
Τον τίτλο του πρωταθλητή εξασφάλισε ο Εθνι-
κός Άχνας όπου σε 30 αγώνες σημείωσε 21 νί-
κες, ενώ είχε 8 ισοπαλίες και 1 ήττα. Σημείωσε
μάλιστα 72 τέρματα, ενώ δέχθηκε 23 γκολ.

Πρωταθλητής ο Διγενής Μόρφου



Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α  

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  12

Πρωτάθλημα Επίλεκτης ΣΤΟΚ
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Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατη-
γορίας ΣΤΟΚ 2018-2019 πραγματοποιήθηκε με
την συμμετοχή 14 ομάδων. Τέσσερις εξ αυτών
διαβαθμίστηκαν και την νέα σεζόν θα αγωνί-
ζονται στα πρωταθλήματα των αγροτικών ομο-
σπονδιών. Ο λόγος για τα σωματεία Φοίνικα
Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, Δόξα Παλιομετό-
χου, Ροτσίδης Μάμμαρι και Λειβαδιακός-Σα-
λαμίνα Λειβαδιών. Οι τέσσερις αυτές ομάδες
κατέλαβαν τις τελευταίες θέσεις στην τελική κα-
τάταξη.
Τέσσερις είναι και οι ομάδες που εξασφάλισαν
την άνοδο τους στην Γ’ κατηγορία της ερχόμε-
νης περιόδου. Πρόκειται για τον Ηρακλή Γερο-
λάκκου, Εληα Λυθροδόντα, ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας
και Κορμακίτης.
Τον τίτλο του πρωταθλητή στην Επίλεκτη Κα-
τηγορία ΣΤΟΚ κατέκτησε η ομάδα του Ηρακλή
Γερολάκκου, όπου σε σύνολο 26 αγώνων κα-
τάφερε να σημειώσει 17 νίκες, ενώ είχε 2 ισο-
παλίες και 7 ήττες, φθάνοντας στους 53 βαθ-
μούς. 
Εκτός από τις οκτώ ομάδες που έχουν ανα-
φερθεί πιο πάνω, στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα
Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ Alexander College
συμμετείχαν οι ΑΕΚ Κοράκου, ΑΕΝ Αγίου Γε-
ωργίου Βρυσουλών Αχερίτου, ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς,
Άτλας Αγλαντζιάς, ΑΣΠΙΣ Πύλας και Ορφέας
Λευκωσίας.
Παράλληλα, μέσα από τους αγώνες  για το Πρω-
τάθλημα Ένταξης ΣΤΟΚ 2018-2019, προήλθαν
οι τέσσερις ομάδες που θα αγωνιστούν στην
Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ την νέα σεζόν. Πρό-
κειται για τις Ομόνοια 1948, ΑΕΠ Πολεμιδιών,
Κόρνος FC 2013 και Γεροσκήπου FC. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα Αγ. Ν-Ι-Η Υ-Κ Βαθ.
1. Ηρακλής 26 17-2-7 56-33 53
2. Εληά 26 14-5-7 40-26 47
3. ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας 26 14-4-8 48-20 46
4. Ο Κορμακίτης 26 12-7-7 31-23 43
5. ΑΕΚ Κοράκου 26 12-6-8 36-28 42
6. ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου 26 12-4-10 39-35 40
7. ΑΠΕΠ 26 11-7-8 41-29 40
8. Άτλας Αγλαντζιάς 26 11-2-13 36-37 35
9. Ασπίς Πύλας 26 9-6-11 32-33 33
10. Ορφέας 26 7-12-7 37-36 33
11. Φοίνικας Αγ. Μαρίνας 26 9-6-11 32-37 33
12. Δόξα Παλαιομετόχου 26 10-3-13 27-43 33
13. Ροτσίδης Μάμμαρι 26 8-8-10 41-38 32
14. Λειβαδιακός-Σαλαμίνα 26 0-0-26 0-78 0

Ανέβηκαν στην Γ΄ οι Ηρακλής,
Εληά, ΑΠΟΝΑ και Κορμακίτης
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Πρωτάθλημα Γυναικών Πρωτάθλημα Νέων Κ19
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Με δεκατέσσερις ομάδες πραγματοποιήθηκε
το φετινό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ19
Α’ Κατηγορίας για την σεζόν 2018-19. Στο πρω-
τάθλημα συμμετείχαν οι ομάδες ΑΠΟΕΛ (64
βαθμοί), Ομόνοια (61 βαθμοί), ΑΕΛ (49 βαθμοί),
Πάφος (45 βαθμοί), ΑΕΚ (43 βαθμοί), Ολυμπια-
κός (34 βαθμοί), Νέα Σαλαμίνα (31 βαθμοί), Καρ-
μιώτισσα (31 βαθμοί), ΕΝΠ (30 βαθμοί), Απόλ-
λωνας (29 βαθμοί), Άρης (29 βαθμοί), Ανόρθω-
ση (28 βαθμοί), Εθνικός Άχνας (28 βαθμοί), ΘΟΪ
Λακατάμιας (14 βαθμοί).
Ο ΑΠΟΕΛ ήταν η ομάδα που κατέκτησε τον τίτ-

λο, όπου σε 26 αγωνιστικές πέτυχε 21 νίκες ενώ
είχε 1 ισοπαλία και 4 ήττες. Οι «γαλαζοκίτρινοι»
σημείωσαν 100 γκολ ενώ δέχθηκαν 41. 
Στην Β’ κατηγορία διαβαθμίστηκαν οι τρεις
ομάδες που κατέλαβαν τις τελευταίες θέσεις
στον βαθμολογικό πίνακα. Ο λόγος για τα
σωματεία ΘΟΪ Λακατάμιας, Εθνικός Άχνας και
Ανόρθωση.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο ΑΠΟΕΛ κατέκτη-
σε και το Κύπελλο Νέων Κ19, όπου στον τε-
λικό νίκησε τον Απόλλωνα με 2-1 και έφθασε
στο νταμπλ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα Αγ. Ν-Ι-Η Υ-Κ Βαθ.
1. ΑΠΟΕΛ 26 21-1-4 100-41 64
2. Ομόνοια 26 19-4-3 67-19 61
3. ΑΕΛ 26 15-4-7 66-48 49
4. Πάφος F.C. 26 13-6-7 58-35 45
5. ΑΕΚ Λάρνακας 26 13-4-9 46-36 43
6. Ολυμπιακός 26 10-4-12 50-49 34
7. Νέα Σαλαμίνα 26 8-7-11 35-46 31
8. Καρμιώτισσα 26 8-7-11 41-40 31
9. ΕΝΠ 26 10-0-16 42-66 30
10. Απόλλωνας 26 8-5-13 39-34 29
11. Άρης 26 9-2-15 41-66 29
12. Ανόρθωση 26 8-4-14 33-44 28
13. Εθνικός Άχνας 26 7-7-12 38-56 28
14. ΘΟΪ Λακατάμιας 26 3-5-18 23-99 14

Με δέκα ομάδες πραγματοποιήθηκε το Παγκύ-
πριο Πρωτάθλημα Γυναικών για την σεζόν 2018-
2019. Στην α’ φάση του πρωταθλήματος, η οποία
περιλάμβανε 18 αγώνες, συμμετείχαν οι ομάδες
Barcelona FA Pyrgos Limassol (50 βαθμοί), Apollon
Ladies (49 βαθμοί), Λευκοθέα Λατσιών (42 βαθ-
μοί), Ομόνοια Λευκωσίας (35 βαθμοί), ΘΟΪ Λα-
κατάμιας (26 βαθμοί), Χρυσομηλιά Αγίου Αμβρο-
σίου Κερύνειας (23 βαθμοί), Πάφια (21 βαθμοί),
Απόλλων Λυμπιών (9 βαθμοί), Ακαδημία Ποδο-
σφαίρου Champions Ύψωνα Λεμεσού (9 βαθμοί)
και η ΕΝΠ ΑΕ Αμμοχώστου, η οποία είχε αποχω-
ρήσει πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. 
Στο α’ γκρουπ της β’ φάσης του πρωταθλήματος
είχαμε τις ομάδες Apollon Ladies, Barcelona FA
Pyrgos Limassol, Λευκοθέα Λατσιών και Ομόνοι-
ας Λευκωσίας. Οι ομάδες αναμετρήθηκαν μετα-
ξύ τους εντός και εκτός έδρας, με την ομάδα του
Apollon Ladies να κόβει το νήμα πρώτη και να
κατακτάει τον τίτλο, με 65 βαθμούς, έναντι 63
που είχε φτάσει η Barcelona FA.
Αξίζει να σημειωθεί πως το φινάλε του πρωτα-
θλήματος ήταν συγκλονιστικό, αφού οι δύο ομά-
δες που διεκδίκησαν τον τίτλο αγωνίστηκαν με-
ταξύ τους στην τελευταία αγωνιστική, όπου η
ομάδα που θα επικρατούσε θα κατακτούσε το
πρωτάθλημα. Στον «τελικό» του πρωταθλήμα-
τος η Barcelona FA προηγήθηκε με την Βιολάρη
στο 44’, ενώ η Μάρκου ισοφάρισε στο 51’ για τον
Απόλλων. Το «χρυσό» γκολ που έδωσε το πρω-
τάθλημα στον Απόλλωνα πέτυχε στις καθυστε-
ρήσεις του αγώνα η Ιφεόμα!

Κυπελλούχος 
η Barcelona FA!
Όσο αφορά τον θεσμό του Κυπέλλου Γυ-
ναικών, τον τίτλο κατέκτησε η Barcelona
FA η οποία επικράτησε στον μεγάλο τε-
λικό της Ομόνοιας με 4-0. Στον ημιτελι-
κό η Κυπελλούχος ομάδα της Barcelona
FA είχε αποκλείσει τον ήδη πρωταθλη-
τή Απόλλωνα με σκορ 1-0.

Θρίλερ στο τέλος 
και… Απόλλων!
Θρίλερ στο τέλος 
και… Απόλλων!
Θρίλερ στο τέλος 
και… Απόλλων!
Θρίλερ στο τέλος 
και… Απόλλων!
Θρίλερ στο τέλος 
και… Απόλλων!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα Αγ. Ν-Ι-Η Υ-Κ Βαθ.
Β’ Φάση – Α’ Γκρουπ
1.  Apollon Ladies 24 21-2-1 157-6 65
2. Barcelona FA 24 20-3-1 179-12 63
3. Λευκοθέα Λατσιών 24 15-0-9 63-72 45
4. Ομόνοια Λευκωσίας 24 12-2-10 63-47 38
Β’ Φάση – Β’ Γκρουπ
1.  Χρυσομηλιά 24 11-4-9 56-64 37
2.  Πάφια 24 10-4-10 39-71 34
3.  ΘΟΪ Λακατάμιας 24 10-3-11 64-63 33
4. Απόλλων Λυμπιών 24 3-0-21 14-128 9

Τίτλος για τον ΑΠΟΕΛ
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ

Στις 29 Μαΐου 2018 ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωνε την
απόκτηση ενός νεαρού ποδοσφαιριστή από την
Ιορδανία, του νεαρού Μούσα Αλ-Ταμάρι, ο οποί-
ος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους «γαλα-
ζοκίτρινους». Η απόκτηση του έφερε ενθουσια-
σμό στις τάξεις των φίλων της ομάδας, αφού πρό-
κειται για ένα ποδοσφαιριστή με υψηλές προο-
πτικές για να πετύχει μία σπουδαία καριέρα στο
μέλλον του, εάν φυσικά δουλέψει σκληρά για να
μπορέσει να πετύχει όσα και ο ίδιος ονειρεύεται. 
Ο Ταμάρι γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου 1997, στην
πρωτεύουσα της Ιορδανίας, το Αμμάν και αγω-
νίζεται στα άκρα της επίθεσης, κατά κύριο λόγο
στην δεξιά πτέρυγα. Ξεκίνησε την πορεία του
από τις ακαδημίες της Αλ Ορντόν, όπου το 2016,
σε ηλικία 19 ετών, ανέβηκε στην πρώτη ομάδα
και είχε 19 συμμετοχές και 5 γκολ. Στην ερχόμε-
νη περίοδο (2017-2018) ο νεαρός άσος δόθηκε
ως δανεικός στην Αλ Τζαζίρα, όπου σε 17 παι-
χνίδια σημείωσε δύο γκολ, ενώ στην συνέχεια
ακολούθησε η μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ.
Αποτελεί ενεργό μέλος στην Εθνική Ανδρών της
Ιορδανίας από το 2016, όπου μέχρι σήμερα με-
τράει 26 συμμετοχές και έξι γκολ. Επίσης αγωνί-
ζεται στην Εθνική Ανδρών Κ23 της χώρας του,
όπου σε 9 συμμετοχές μετράει μέχρι σήμερα 3
γκολ.
Από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως ο «Μέσι της
Ιορδανίας», λόγω του ποδοσφαιρικού του στυλ.
Πρόκειται εξάλλου για ένα αριστεροπόδαρο πο-
δοσφαιριστή που τις περισσότερες φορές αγω-
νίζεται στο δεξί άκρο της επίθεσης, έχοντας την
ικανότητα να ντριπλάρει τους αμυντικούς και να
διεισδύει στις αντίπαλες περιοχές για να δημι-
ουργεί κίνδυνους! Αρκετοί συγκρίνουν το πο-
δοσφαιρικό στυλ του Αλ Ταμάρι και με τον σού-
περσταρ της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ.
Η σεζόν 2018-2019 ήταν άκρως πετυχημένη για
τον Αλ Ταμάρι στον ΑΠΟΕΛ, αφού σε ομαδικό
επίπεδο έφθασε στην κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος, ενώ σε ατομικό επίπεδο έχει αναδει-
χθεί ως ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής του
πρωταθλήματος, έχει βελτιωθεί σημαντικά ενώ
παράλληλα έχει τραβήξει επάνω του τα βλέμ-
ματα από μεγάλες ομάδες που αγωνίζονται στην
Ευρώπη. 
Με τους «γαλαζοκίτρινους» ο νεαρός άσος είχε
22 συμμετοχές στην φετινή αγωνιστική περίοδο,
σημειώνοντας 9 γκολ. Κατά την διάρκεια της σε-
ζόν ξεχώρισε ιδιαίτερα τόσο για τον δημιουργικό
τρόπο σκέψης του εντός αγωνιστικού χώρου, όσο
και για την εκτέλεση του, αφού τα γκολ του βοή-

θησαν τα μέγιστα τον ΑΠΟΕΛ να φθά-
σει στο 7ο διαδοχικό πρωτάθλημα.  

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί και στην
παρουσία του ποδοσφαιριστή σε κάποια πολύ
κρίσιμα παιχνίδια, όπως ήταν για παράδειγμα το
παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα στο Τσίρειο για
την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος, όπου
«πήρε από το χέρι» την ομάδα του και την οδή-
γησε στην νίκη.
Παράλληλα στον ΑΠΟΕΛ δεν μπορούν παρά να

είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι για την εξέλιξη που εί-
χε ο ποδοσφαιριστής στην διάρκεια της περιόδου.
Η βελτίωση του ήταν διαρκής, με τον ίδιο τον πο-
δοσφαιριστή να αφιερώνει ατελείωτες ώρες προ-
πόνησης για να μπορέσει να πετύχει τους προσω-
πικούς του στόχους. Η παρουσία του Ιορδανού
άσου στον ΑΠΟΕΛ, ήταν σίγουρα από μόνη της
μία ξεχωριστή στιγμή για το πρωτάθλημα μας.
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τηλ.: 22466508 l φαξ: 22375755 l e-mail: info@pasp.org.cy l www.pasp.org.cy l find us

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 l       find us

Ο MVP ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Musa Al-Taamari
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Στα 23 του χρόνια ο Νικόλας Ιωάννου πραγμα-
τοποίησε την πιο παραγωγική του χρονιά ως σή-
μερα, κερδίζοντας πανάξια τον τίτλο του κορυ-
φαίου Κύπριου ποδοσφαιριστή στο πρωτάθλη-
μα μας. Ο νεαρός αμυντικός (10 Νοεμβρίου
1995), ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις του αρι-
στερού και κεντρικού αμυντικού, ήταν στην φε-
τινή σεζόν ένας από τους ποδοσφαιριστές που
διακρίθηκαν με την υψηλή απόδοση τους στο
πρωτάθλημα, βοηθώντας σε πολύ μεγάλο βαθ-
μό τον ΑΠΟΕΛ να φθάσει στην κατάκτηση του
7ου διαδοχικού πρωταθλήματος.
Δεν είναι τυχαία άλλωστε η ανάπτυξη που έλαβε
κατά την παιδική και εφηβική του ηλικία, αφού
μόλις στα 11 του χρόνια μετακόμισε από την Λε-
μεσό για την Αγγλία, όπου εντάχθηκε στις ακα-
δημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρά τον
πολύ υψηλό βαθμό ανταγωνισμού που υπήρχε
στις ακαδημίες των «κόκκινων διάβολων», ο νε-
αρός Ιωάννου τα πήγαινε περίφημα, κερδίζοντας

συνεχώς ανανεώσεις στην υποτροφία
που έλαβε από τα 11 του χρόνια.

Στα 16 του χρόνια αγωνίστηκε για πρώτη φορά
στο «Θέατρο των Ονείρων», στο Ολντ Τράφορ-
ντ σε αγώνα για το Κύπελλο Νέων, απέναντι στην
Τσάρλτον Αθλέτικ. Παρέμεινε στην ομάδα του
Μάντσεστερ μέχρι το 2014, ενώ στην συνέχεια
υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ, το
οποίο ανανεώθηκε ξανά το 2016 και έπειτα το
2017, και έχει ισχύ μέχρι τις 31 Μαΐου 2021.
Η πορεία του στον ΑΠΟΕΛ ήταν συνεχώς ανο-
δική, από το 2014 μέχρι και σήμερα. Χρόνο με
τον χρόνο ο νεαρός Ιωάννου λάμβανε περισ-
σότερες ευκαιρίες, καταφέρνοντας μέσα από το
παιχνίδι του να αποδείξει πως πρόκειται για ένα
πρωτοκλασάτο ποδοσφαιριστή, απαραίτητο
πλέον για τους «γαλαζοκιτρίνους». 
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, που όπως αναφέρ-
θηκε στα ΜΜΕ, ο ΑΠΟΕΛ έχει ήδη απορρίψει
πρόταση για αγορά του ποδοσφαιριστή από
ομάδα του εξωτερικού αξίας 2 εκατομμυρίων
ευρώ. Κάτι που δείχνει πολλά τόσο για την αξία
του ποδοσφαιριστή, η οποία είναι σε ανοδική
πορεία, αλλά και για την πίστη που έχουν στον

ΑΠΟΕΛ προς το πρόσωπο του νεαρού αμυντι-
κού.
Την φετινή αγωνιστική περίοδο ο Νικόλας Ιω-
άννου κατέγραψε 24 συμμετοχές στο πρωτά-
θλημα με την φανέλα του ΑΠΟΕΛ, όλες στο αρ-
χικό σχήμα. Η σκληρή δουλειά από τον ίδιο τον
ποδοσφαιριστή και οι εξαιρετικές του εμφανί-
σεις σε όλη την διάρκεια της σεζόν, έφεραν τον
τίτλο του πολυτιμότερου Κύπριου της σεζόν,
από τα PASP Football Awards.
Μέσα από την εντυπωσιακή ανέλιξη που είχε τα
τελευταία χρόνια ο Νικόλας Ιωάννου, αποτελεί
πλέον και ένα βασικό στέλεχος του αντιπροσω-
πευτικού μας συγκροτήματος. Η Εθνική Κύπρου
βασίζει πολλά στον Νικόλα Ιωάννου, που απο-
τελεί ένα από τους πιο ταλαντούχους ποδο-
σφαιριστές της γενιάς του και θα μπορέσει μα-
ζί με τα υπόλοιπα παιδιά που αποτελούν τον
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, τα επόμε-
να χρόνια να κυνηγήσουν την διάκριση για την
Εθνική Κύπρου, με στόχο την διάκριση σε υψη-
λό επίπεδο.

Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ

Νικόλας Ιωάννου

18



Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α  

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  21
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 l find us
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α  

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  20

PASP FOOTBALL AWARDS 2019

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 l       find us

Οι κορυφαίοι της χρονιάς στα   PASP Football Awards 2019!

MVP της χρονιάς 
ο Μούσα Αλ-Ταμάρι του ΑΠΟΕΛ, 

κορυφαίος προπονητής 
ο Σάββας Πουρσαϊτίδης της Νέας Σαλαμίνας
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Στις 16 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε η
λαμπερή τελετή του Παγκύπριου Συνδέ-
σμου Ποδοσφαιριστών, τα ετήσια βρα-
βεία PASP Football Awards 2019. Τα βρα-
βεία έλαβαν χώρα στο Royal Hall στη Λευ-
κωσία και μεταδόθηκαν τηλεοπτικά από
την Primetel σε ανοικτή ζώνη, και από
τον Alfa Sports TV μέσω διαδικτύου. Την
παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβαν
οι Κώστας Παπαδόπουλος και Μαίρη Τα-
ραλίδη, ενώ στην παράδοση των βρα-
βείων ήταν η Αντρεάνα Βιολαρη. 
Η τελετή πραγματοποιήθηκε υπό την αι-
γίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδο-
σφαίρου, με μεγάλους χορηγούς της εκ-
δήλωσης τις εταιρείες Unicars, Stoiximan,
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Lander Polar
Ice Gel, Buffalo Wings & Rings Restaurant
και τα Υγιεινά Έτοιμα Γεύματα Yummo.
Τον παρουσιαστή της εκδήλωσης, Κώ-
στα Παπαδόπουλο, έντυσε το SPIEL
Factory στα Λύμπια, ενώ την παρουσιά-
στρια της εκδήλωσης Μαίρη Ταραλίδη,
όπως και την Αντρεάνα Βιολάρη, έντυσε
η μπουτίκ LaCena. 
Στα βραβεία παρευρέθηκε ο πρόεδρος
του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,
κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Προπονητών, κ. Άντρος Κου-
λουμπρής, οι Ομοσπονδιακοί Προπονη-
τές των Εθνικών Ομάδων Ποδοσφαίρου
όπως και αρκετοί βετεράνοι ποδοσφαι-
ριστές και εκπρόσωποι των ΜΜΕ.
Τα βραβεία διοργανώνονται κάθε χρόνο
με στόχο να βραβευτούν οι πρωταγωνι-
στές της αγωνιστικής περιόδου που μό-
λις ολοκληρώθηκε. Οι κορυφαίοι της σε-
ζόν αναδεικνύονται μέσα από ψηφοφο-
ρία που πραγματοποιείται από τους πο-
δοσφαιριστές.
Ως ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής του
κυπριακού πρωταθλήματος αναδείχθηκε
ο μεσοεπιθετικός του ΑΠΟΕΛ, Μούσα Αλ-
Ταμάρι, ο οποίος κέρδισε επίσης το βρα-
βείο του πολυτιμότερου ξένου ποδο-
σφαιριστή. Ο νεαρός Ιορδανός «έλαμψε»
με την απόδοση του καθ’ όλη την διάρ-
κεια της σεζόν και βοήθησε τα μέγιστα
τον ΑΠΟΕΛ να φτάσει στην κατάκτηση
του τροπαίου. 
Παράλληλα, τον τίτλο του καλύτερου Κύ-
πριου ποδοσφαιριστή έλαβε ο Νικόλας
Ιωάννου, επίσης ποδοσφαιριστής του
ΑΠΟΕΛ. Ο νεαρός Ιωάννου πραγματο-
ποίησε την καλύτερη χρονιά της καριέ-
ρας του, δείχνοντας έμπρακτα πως απο-
τελεί μία σπουδαία μονάδα για τους «γα-
λαζοκίτρινους». Αγωνιζόμενος ως κε-
ντρικός και ως αριστερός αμυντικός, ο
Ιωάννου ήταν από τους βασικούς πρω-

ταγωνιστές του ΑΠΟΕΛ, και είχε με-
γάλη συμμετοχή στην κατά-

κτηση του πρωταθλήματος. 
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Το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της χρονιάς έλαβε ο Σάββας Πουρσαϊτίδης. Ο τεχνι-
κός της Νέας Σαλαμίνας είχε μία εξαιρετική χρονιά με τους «ερυθρόλευκους». Η Νέα Σαλαμίνα
πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες της χρονιές των τελευταίων ετών, με την απόδοση
της να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη την διάρκεια της σεζόν. Αυτό είχε ως αποτέλε-
σμα να έρθουν σημαντικές νίκες στο σωματείο της Αμμοχώστου, που έφεραν την ομάδα στην
5η θέση του βαθμολογικού πίνακα, κάτι που χρεώνεται σε μεγάλο βαθμό στον Έλληνα προ-
πονητή.

Αυτή είναι 
η καλύτερη 
ενδεκάδα!
Ως ο κορυφαίος τερματοφύλακας του πρωτα-
θλήματος αναδείχθηκε ο Ρόμπερτ Βεσελόφσκι,
επίσης από την Νέα Σαλαμίνα. Ο Σλοβάκος πορ-
τιέρο είχε μία εκπληκτική χρονιά και ήταν επί-
σης από τους βασικούς πρωταγωνιστές των
«ερυθρόλευκων» στην εξαιρετική φετινή πα-
ρουσία τους στο πρωτάθλημα. Κάτω από τα δο-
κάρια πρόσφερε σιγουριά, ενώ αρκετές επεμ-
βάσεις του ήταν κομβικής σημασίας, δίνοντας
βαθμούς στην Νέα Σαλαμίνα.
Η κορυφαία τετράδα της άμυνας αποτελείτο
από τους Ζοάο Πέδρο (Απόλλων), Κέβιν Λα-
φράνς (ΑΕΛ), Νικόλας Ιωάννου (ΑΠΟΕΛ) και Βα-
λεντίν Ρομπέρζ (Απόλλων). Ως οι καλύτεροι μέ-
σοι του πρωταθλήματος αναδείχθηκαν οι Χά-
μπος Κυριάκου (Απόλλων), Λούκας Σόουζα
(ΑΠΟΕΛ) και Ματίγια Σπόλιαριτς (Αλκή). Το βρα-
βείο των καλύτερων επιθετικών της σεζόν έλα-
βαν οι Μούσα Αλ-Ταμάρι (ΑΠΟΕΛ, Κίγκσλεϊ
Ονουέγκμπου (Νέα Σαλαμίνα) και Ιβάν Τρι-
σκόφσκι (ΑΕΚ).
Στα σημαντικά της φετινής σεζόν είναι το γε-
γονός ότι τρεις Κύπριοι ποδοσφαιριστές βρί-
σκονται στην κορυφαία ενδεκάδα, σε αντίθε-
ση με τα βραβεία της σεζόν 2017-2018, όπου
μόλις ένας ποδοσφαιριστής είχε συμπεριληφθεί
στην καλύτερη ενδεκάδα. 

Τα άλλα έπαθλα
Ξεχωριστό σημείο κατά την διάρκεια της εκδήλω-
σης ήταν η βράβευση του ιατρού του Απόλλωνα,
Κυριάκου Κακαβελάκη, με το Έπαθλο Ήθους, ο οποί-
ος είχε προχωρήσει σε μία αξιέπαινη ενέργεια κα-
τά την διάρκεια της σεζόν. Πιο συγκεκριμένα, όταν
ο ποδοσφαιριστής Ραφαήλ Θωμά υπέστη σοβαρό
τραυματισμό, του είχε τοποθετηθεί πλατίνα στο πό-
δι. Όταν έφθασε η στιγμή για την αφαίρεση της πλα-
τίνας, η ομάδα του ποδοσφαιριστή που βρισκόταν
στην Γ’ κατηγορία, είχε αποχωρήσει από το πρω-
τάθλημα και δεν θα κάλυπτε το κόστος της εγχεί-
ρησης για την αφαίρεση της πλατίνας. Τότε ήταν
που ο κ. Κακαβελάκης έμαθε για το περιστατικό,
επικοινώνησε με τον ποδοσφαιριστή και του πα-
ρείχε αφιλοκερδώς την επέμβαση. Μάλιστα το Έπα-
θλο Ήθους στον κ. Κακαβελάκη παρέδωσε ο ίδιος
ο ποδοσφαιριστής, Ραφαήλ Θωμά, σε μία όμορφη
στιγμή κατά την διάρκεια της βραδιάς. 
Ένα ακόμα σημαντικό έπαθλο, αυτό του Stoiximan
Χρυσά Γάντια, έλαβε ο Τόνιο Ραμίρεζ της ΑΕΚ Λάρ-
νακας, όπου κράτησε την εστία του ανέπαφη για
δεκατέσσερις αγώνες. Παράλληλα, το έπαθλο για
την καλύτερη απόκρουση της χρονιάς, το Stoiximan
Καλύτερες Αποκρούσεις, έλαβε ο Ρόμπερτ Βεσε-
λόφσκι, ενώ δεύτερος στην λίστα αναδείχθηκε ο
νεαρός τερματοφύλακας της Ανόρθωσης, Δημή-
τρης Δημητρίου. Τρίτος στην λίστα ήταν ο Μπρού-
νο Βάλε του Απόλλωνα. 
Όσο αφορά το Έπαθλο Stoiximan Καλύτερα Γκολ
κατέκτησε ο Ζόρντι Γκόμες της Ομόνοιας. Στην 2η
και 3η θέση του συγκεκριμένου βραβείου ήταν οι
Μουσταφά Καραγιόλ (Απόλλων) και Άλεξ Ντα Σίλ-
βα (ΑΕΛ) αντίστοιχα. 

Τιμήθηκε 
ο Χρίστος Πογιατζής
Μία ακόμα σημαντική βράβευση για την τεράστια και
πολυετή προσφορά του προς το Κυπριακό ποδό-
σφαιρο, έλαβε ο Χρίστος Πογιατζής. Ο Κύπριος βετε-
ράνος άσος τίμησε με την παρουσία του τα Κυπριακά
γήπεδα για πάνω από δύο δεκαετίες, αγωνιζόμενος
μόνο σε μία ομάδα, αυτή του Εθνικού Άχνας. Πρό-
κειται για ένα ποδοσφαιριστή που έχει συνδέσει άμε-
σα το όνομα του με την ομάδα του Εθνικού Άχνας,
όπου για πρώτη φορά αγωνίστηκε την σεζόν 1995-
1996. Στο «Δασάκι» παρέμεινε μέχρι το 2017, κατα-
γράφοντας 416 συμμετοχές, ενώ σημείωσε 57 γκολ.
Στα αξιοσημείωτα της σπουδαίας καριέρας του ήταν
η συμμετοχή του Εθνικού Άχνας στον τελικό Κυπέλλου
του 2001 όπου η Ανόρθωση είχε επικρατήσει με 1-0,
όπως και η σπουδαία πορεία της ομάδας το 2006 στο
Intertoto Cup, που έφερε την ομάδα της Άχνας μέχρι
τον 2ο γύρο του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ. Σημειώνεται δε, ότι
ο Χρίστος Πογιατζής είχε κατά καιρούς προτάσεις από
διάφορες ομάδες για να συνεχίσει την καριέρα του,
ωστόσο ο ίδιος επέλεξε να παραμείνει στον Εθνικό
Άχνας, αποτελώντας για 22 χρόνια την σημαία της
ομάδας. 
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Οι πρώτοι 
σκόρερ
Κατά την διάρκεια της τελετής βραβεύθηκε επί-
σης η πρώτη σκόρερ του Πρωταθλήματος Γυ-
ναικών, Κριστίνα Φρέντα (Barcelona FA) η οποία
σημείωσε 77 γκολ. Επίσης βραβεύθηκε ο πρώ-
τος σκόρερ του Πρωταθλήματος Κ19, Ανδρέ-
ας Κατσαντώνης (23 γκολ) που αγωνίζεται στον
ΑΠΟΕΛ. Παράλληλα, ο ποδοσφαιριστής του
Απόλλωνα, Αντώνης Μίτας, έλαβε υποτροφία
εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όταν
τερμάτισε πρώτος στις αξιολογήσεις της εται-
ρείας PASS4soccer. 
Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, παραδό-
θηκε και το βραβείο στον πρώτο σκόρερ για το
Κυπριακό Πρωτάθλημα, το οποίο ολοκληρώ-
θηκε μετά την πραγματοποίηση της εκδήλω-
σης. Το βραβείο έλαβε ο Άνταμ Νέμετς της Πά-
φος FC, ο οποίος είχε σημειώσει 16 γκολ.
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Οι ήρωες της Β’ Κατηγορίας...
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Στις 2 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στο αμ-
φιθέατρο της Ιδιωτικής Ελληνικής Σχολής
ΦΟΡΟΥΜ, η τελετή των Ετήσιων Βραβείων «PAP
Best 11 Awards: B’ Division, Women & U19»,
όπου αναδείχθηκαν οι κορυφαίες ενδεκάδες
για την σεζόν 2018-2019 για το Πρωτάθλημα
Β’ Κατηγορίας, το Γυναικείο Πρωτάθλημα και
το Πρωτάθλημα Νέων Κ19. Αξίζει να σημειω-
θεί πως τα βραβεία μεταδίδονταν ζωντανά από
την διαδικτυακή τηλεόραση του Alfa Sports TV.
Για πρώτη φορά στα φετινά βραβεία συμπερι-
λήφθηκε και το Πρωτάθλημα Νέων Κ19. Οι κο-
ρυφαίοι των πιο πάνω πρωταθλημάτων ανα-
δείχθηκαν μέσα από ψηφοφορία από τους πρω-
ταγωνιστές των πρωταθλημάτων, ενώ σημειώ-
νεται πως οι ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρί-
στριες δεν είχαν την δυνατότητα να ψηφίσουν
κάποιο συμπαίκτη τους.
Σημειώνεται ότι παρόντες στην εκδήλωση ήταν
εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Αθλη-
τισμού, του Συνδέσμου Προπονητών, της Ένω-
σης Αθλητικογράφων Κύπρου και από άλλους
φορείς. Παρουσιαστής της βραδιάς ήταν ο
αθλητικογράφος Στέλιος Παπαμωυσέως.
Μέγας χορηγός των φετινών βραβείων ήταν η
MetLife Υποκατάστημα Λούκα Πιερή. Υποστη-
ρικτής ήταν η YUMMO Gourmet & Healthy
ready-made meals. Δωροθέτες ήταν οι STR8,
Bioten, Carroten και Lander Polar Ice.
Πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο εκτελεστι-
κός πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πο-
δοσφαιριστών, κ. Σπύρος Νεοφυτίδης, στον χαι-
ρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μέσα από
τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζει το ποδόσφαιρο στις συγκεκριμένες κα-
τηγορίες, είμαστε εδώ για να βραβεύσουμε
όλους όσους αναδείχτηκαν μέσα από τις ψή-
φους των αντιπάλων τους, ως οι κορυφαίοι της
χρονιάς. Θέλω να σας συγχαρώ όλους και να
σας καλέσω να είστε δίπλα στον ΠΑ.Σ.Π., ιδιαί-
τερα στις δύσκολες στιγμές, γιατί ποτέ δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά που σήμερα επω-
φελούμαστε, κερδήθηκαν μέσα από τη συλλο-
γικότητα και τη δική μας ένωση».

...του Γυναικείου...
Βραβεύθηκαν 
οι κορυφαίοι από
την Β’ κατηγορία 
και το Πρωτάθλημα
Νέων Κ19, όπως 
και από το 
Πρωτάθλημα
Γυναικών, για την
σεζόν 2018-2019

34
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Η κορυφαία ενδεκάδα 
της Β΄ Κατηγορίας
Τερματοφύλακας: Μάρτιν Μπογκαντίνοβ
(Εθνικός Άχνας)
Αμυντικοί: Κούλλης Κυριάκου (Οθέλλος), Μπό-
γιαν Μαρκόσκι (Εθνικός Άχνας), Χριστόφορος
Γαβριήλ (Οθέλλος), Ραούλ Γκονζάλεζ (Αγία Νά-
πα)
Μέσοι: Εντουάρντο Πιντσέλι (Εθνικός Άχνας),
Χόρχε Ρομέρο (Αγία Νάπα), Αρμίτσε Ορντέγκα
(Άρης)
Επιθετικοί: Ντιόγκο Ράμος (Ολυμπιακός), Ντά-
βιντ Σολάρι (Οθέλλος), Χοσέ Ραφαέλ Ρόμο (Ολυ-
μπιακός)
Προπονητής: Γιώτης Εγκωμίτης (Εθνικός Άχνας)

Η κορυφαία ενδεκάδα 
του Γυναικείου Πρωταθλήματος
Τερματοφύλακας: Μαρία Ματθαίου (Λευκο-
θέα)
Αμυντικοί: Χαρά Χαραλάμπους (Λευκοθέα),
Δανάη-Έλενα Σιδερά (Apollon Ladies), Ξένια Γε-
ωργίου (Λευκοθέα), Κωνσταντίνα Παφίτη
(Apollon Ladies)
Μέσοι: Φωτεινή Ανδρονίκου (Ομόνοια), Έλενα
Αριστοδήμου (Barcelona), Χριστιάνα Σολωμού
(Barcelona)
Επιθετικοί: Άντρη Βιολάρη (Barcelona), Ρε-
μπέκα Έλοχ (Barcelona), Κριστίνα Φρίντα
(Barcelona)
Προπονητής:  Χριστάκης Χριστοφόρου
(Apollon Ladies)

Η κορυφαία ενδεκάδα 
του Πρωταθλήματος U19
Τερματοφύλακας: Σάββας Νικολάου (Ομό-
νοια)
Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης (ΑΕΛ),
Λευτέρης Χατζηκωνσταντή (Νέα Σαλαμίνα), Χά-
ρης Καψός (ΑΕΛ), Hristian Foti (Ομόνοια)
Μέσοι: Νικόλας Παναγιώτου (Ανόρθωση),
Ανδρέας Αρτεμίου (ΑΠΟΕΛ), Κωνσταντίνος Ανα-
στασίου (ΑΕΚ)
Επιθετικοί: Ανδρόνικος Κακουλλής (Ομόνοια),
Ανδρέας Κατσαντώνης (ΑΠΟΕΛ), Μιχάλης Κων-
σταντινίδης (ΑΕΛ)
Προπονητής: Νίκος Νικολάου (Ομόνοια)

Βραβεύσεις
Πέραν από τις βραβεύσεις για τις κορυφαίες εν-
δεκάδες, πραγματοποιήθηκε και η βράβευση
των πρώτων σκόρερ στα πρωταθλήματα Γ’ κα-
τηγορίας και Επίλεκτης ΣΤΟΚ. Στο πρωτάθλη-
μα Γ’ κατηγορίας πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε
ο Παναγιώτης Παναγιώτη της Ομόνοιας Ψευ-
δά, ο οποίος είχε σημειώσει 18 γκολ, ενώ για το
πρωτάθλημα Επίλεκτης κατηγορίας ΣΤΟΚ, πρώ-
τος σκόρερ είχε αναδειχθεί ο Φρίξος Καραολή
από τον Ηρακλή Γερολάκκου, ο οποίος είχε φτά-
σει τα 21 γκολ.

...και της Κ19!
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Ο ΠΑ.Σ.Π. προχώρησε στη δημιουργία του βρα-
βείου MVP by UNICARS, όπου σε συνεργασία
με την διεθνή πλατφόρμα ανάλυσης αθλητικών
επιδόσεων InStat Scout, αναδεικνυόταν ο κο-
ρυφαίος ποδοσφαιριστής της κάθε αγωνιστι-
κής της σεζόν 2018-19, μέσα από την μαθημα-
τική φόρμουλα του InStat index, η οποία βαθ-
μολογεί τους ποδοσφαιριστής κατά την διάρ-
κεια όλης της αναμέτρησης.

Οι νικητές όλων 
των αγωνιστικών 
της σεζόν 2018-2019:

1η: Ίγκορ Σίλβα (ΑΕΚ)
2η: Κίνγκσλεϊ Ονουέγκμπου (Νέα Σαλαμίνα)
3η: Χέκτορ Γιούστε (Απόλλων)
4η: Τόνιο Ραμίρεζ (ΑΕΚ)
5η: Μούσα Αλ-Ταμάρι (ΑΠΟΕΛ)
6η: Χόρχε Λαρένα (ΑΕΚ)
7η: Άνταμ Νέμετς (Πάφος)
8η: Χιγκόνζι Ουντόζι (ΕΝΠ)
9η: Νικόλας Ιωάννου (ΑΠΟΕΛ)
10η: Άντριαν Σαρδινέρο (Απόλλων)
11η: Μούσα Αλ-Ταμάρι (ΑΠΟΕΛ)
12η: Βίνσεντ Μπεσάτ (Απόλλων)
13η: Μούσα Αλ Ταμάρι (ΑΠΟΕΛ)
14η: Ρόμπερτ Βεσελόφσκι (Νέα Σαλαμίνα)
15η: Άντον Μάγκλιτσα (Απόλλων)
16η: Νικόλας Ιωάννου (ΑΠΟΕΛ)
17η: Ιβάν Τρισκόφσκι (ΑΕΚ)
18η: Ιβάν Τρισκόφσκι (ΑΕΚ)
19η: Σόβαλ Γκόζλαν (ΕΝΠ)
20η: Ακοράν Ρέγες (ΑΕΚ)
21η: Ιβάν Τρισκόφσκι (ΑΕΚ)
22η: Νίκο Κατσαράβα (Ανόρθωση)
Play Off 1: Ζοάο Πέδρο (Απόλλων)
Play Off 2: Βαλεντίν Ρομπέρζ (Απόλλων)
Play Off 3: Μούσα Αλ-Ταμάρι (ΑΠΟΕΛ)
Play Off 4: Ιβάν Τρισκόφσκι (ΑΕΚ)
Play Off 5: Τόνιο Ραμίρεζ (ΑΕΚ)
Play Off 6: Μούσα Αλ-Ταμάρι (ΑΠΟΕΛ)
Play Off 7: Τσαρλς Ελουντού (Νέα Σαλαμίνα)
Play Off 8: Μούσα Αλ-Ταμάρι (ΑΠΟΕΛ)
Play Off 9: Τζοάν Τρουγιόλς (ΑΕΚ)
Play Off 10: Στάθης Αλωνεύτης (ΑΠΟΕΛ) 

MVP UNICARS
Οι πολυτιμότεροι κάθε αγωνιστικής!

Ένα ξεχωριστό βραβείο υπήρξε αυτό του
Stoiximan Χρυσά Γάντια, το οποίο μοιράστη-
καν κατά την διάρκεια της σεζόν πέντε τερμα-
τοφύλακες. Το τελικό βραβείο έλαβε ο Τόνιο
Ραμίρεζ της ΑΕΚ Λάρνακας, ο οποίος κράτησε
την εστία του απαραβίαστη για 14 παιχνίδια μέ-
σα στην αγωνιστική περίοδο!

Τα περισσότερα
clean sheet ο Τόνιο!

Τελικός νικητής σεζόν: Τόνιο Ραμίρεζ (ΑΕΚ Λάρνακας)

1ος Γύρος Α’ Φάσης: Μπρούνο Βάλε (Απόλλων)

2ος Γύρος Α’ Φάσης: Μπόι Βάτερμαν (ΑΠΟΕΛ) 2ος Γύρος Β’ Φάσης: Ούρκο Πάρντο (Αλκή) και Άρμιν Γκρεμσλ (Δόξα)

1ος Γύρος Β’ Φάσης: Τόνιο Ραμίρεζ (ΑΕΚ Λάρνακας)
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Για κάθε αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος δινόταν το βραβείο Stoiximan Top Goal, όπου
βραβευόταν το καλύτερο γκολ της κάθε αγωνιστικής, μετά από ψηφοφορία από τους φιλάθλους. Στο τέλος της σε-
ζόν, βραβεύτηκαν τα τρία καλύτερα γκολ της χρονιάς! Το Έπαθλο Stoiximan Καλύτερο Γκολ κατέκτησε ο Jordi Gomez
της Ομόνοιας (13η αγωνιστική), με δεύτερο τον Mustapha Carayol του Απόλλωνα και τρίτο τον Alex Da Silva της ΑΕΛ.

Οι γκολάρες 
της χρονιάς!

10η: Φακούντο Περέιρα (Απόλλων)

13η: Γιόρντι Γκόμεζ (Ομόνοια)

17η: Ακοράν Ρέγες (ΑΕΚ)

16η: Κωνσταντίνος Μιντίκκης (Νέα Σαλαμίνα)

11η: Λέο Νατέλ (ΑΠΟΕΛ)

14η: Ίσμα Λόπεζ (Ομόνοια)

18η και 21η: Ιβάν Τρισκόφσκι (ΑΕΚ)

20η: Νικόλας Εγγλέζου (Ανόρθωση) 22η: Νταβίντ Ραμίρεζ (Ομόνοια)

12η: Μάρκο Αντάμοβιτς (ΑΕΛ)

7η: Μάνουελ Τόρες (ΑΕΛ) 8η: Γιάννης Μαύρου (Ερμής) 9η: Άλεξ Σοάρες (Ομόνοια)

4η: Ανδρέας Αβραάμ (ΑΕΛ) 5η: Ντα Σίλβα (ΑΕΛ) 6η: Αντρέ Σκέμπτι (Απόλλων)

1η: Μουσταφά Καραγιόλ (Απόλλωνας) 2η: Μούσα Αλ-Ταμάρι (ΑΠΟΕΛ) 3η: Κίνγκσλεϊ Ονουέγκμπου (Νέα Σαλαμίνα) 15η: Ανδρέας Μακρής (ΑΕΛ)

19η: Ανδρέας Καρώ (Πάφος)

Σκανάρετε το QR code για 
να δείτε το βίντεο με όλα 

τα κορυφαία γκολ της σεζόν!

40
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Ο ΠΑ.Σ.Π. βράβευσε τις καλύτερες αποκρούσεις για την κάθε αγωνιστι-
κή, μέσα από το ξεχωριστό βραβείο Stoiximan Top Save! Πιο κάτω μπο-
ρείτε να βρείτε την λίστα με τους τερματοφύλακες που πέτυχαν τις κο-
ρυφαίες αποκρούσεις της κάθε αγωνιστικής. 
Στο τέλος της σεζόν, κριτική επιτροπή επέλεξε τις τρεις κορυφαίες απο-

κρούσεις. Την καλύτερη απόκρουση της χρονιάς, και το Έπαθλο
Stoiximan Καλύτερες Αποκρούσεις, έλαβε ο Ρόμπερτ Βεσελόφσκι της
Νέας Σαλαμίνας. Δεύτερος στο συγκεκριμένο έπαθλο τερμάτισε ο Δη-
μήτρης Δημητρίου της Ανόρθωσης και τρίτος ο Μπρούνο Βάλε του
Απόλλωνα.

Οι «κέρβεροι» κάτω
από τα γκολπόστ! 

10η: Δημήτρης Δημητρίου (Ανόρθωση)

13η: Κωνσταντίνος Παναγή (Ομόνοια)

17η: Μπρούνο Βάλε (Απόλλων)

20η: Ούρκο Πάρντο (Αλκή)

11η: Δημήτρης Δημητρίου (Ανόρθωση)

15η: Τζόελ Μολ (Πάφος)

18η και 21η: Πάτρικ Πρότσεκ (ΑΕΛ)

22η: Τόμας Μεχίας (Ομόνοια)

12η και 14η: Ρόμπερτ Βεσελόφσκι (Ν. Σαλαμίνα)

7η: Άρμιν Γκρεμσλ (Δόξα) 8η: Δημήτρης Δημητρίου (Ανόρθωση) 9η: Μπρούνο Βάλε (Απόλλων)

4η: Πάτρικ Πρότσεκ (ΑΕΛ) 5η: Ούρκο Πάρντο (Αλκή) 6η: Γιώργος Λοΐζου (Δόξα)

1η: Γιάννης Αραμπατζής (Ερμής) 2η: Τόνιο Ραμίρεζ (ΑΕΚ) 3η: Μπόρις Κλάιμαν (ΕΝΠ) 16η: Γιάννης Φιρινίδης (Ερμής)

19η: Μπόι Βάτερμαν (ΑΠΟΕΛ)

Σκανάρετε το QR code για να δεί-
τε το βίντεο με όλες τις κορυ-
φαίες αποκρούσεις της σεζόν!
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«PASP Extra Time» Season 3 
σε συνεργασία με το AlfaSports.TV
Η διαδικτυακή εβδομαδιαία εκπομπή του
ΠΑ.Σ.Π. συνεχίστηκε τη σεζόν 2018-19 για 3η
σεζόν, φιλοξενώντας κορυφαίους ποδοσφαι-
ριστές! Ο τρίτος κύκλος της εκπομπής γυριζό-
ταν στα νέα στούντιο του AlfaSports.TV και πε-
ριλάμβανε 9 εβδομαδιαίες εκπομπές οι οποίες
ξεκίνησαν τον Οκτώβριο και ολοκληρώθηκαν
τον Δεκέμβριο του 2018.
Χρέη παρουσιαστή εκτελούσαν οι Ηρόδοτος
Μιλτιάδους και Λοΐζος Χρυσοστόμου, με τον
δεύτερο να είχε και την επιμέλεια. Ο καλεσμέ-
νος κάθε εκπομπής «ανακρινόταν» με χαλαρή
διάθεση και χιούμορ ενώ συνεχίστηκε η επιτυ-
χημένη ενότητα με το Παιχνίδι Μνήμης.
Η εκπομπή είχε δωροθέτες για τους καλεσμέ-
νους ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες το
Studio MIHA Bodytec του PhysioMotion στη
Λεωφ. Στροβόλου και το ταξιδιωτικό γραφείο
SeeYou Travel, ενώ η NIVEA MEN πρόσφερε ένα
πακέτο με δώρα στους τηλεθεατές της εκπο-
μπής.

Special Santa 
o κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης!
Το τελευταίο επεισόδιο PASP Extra Time για το 2018,
ήταν μια ειδική Χριστουγεννιάτικη εκπομπή που
πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, στο γραφείο του
κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη. Μια χιουμοριστική εκπομπή
σε γιορτινό κλίμα όπου ο κ. Μιχαηλίδης με το δικό
του ιδιαίτερο τρόπο σχολίασε το Κυπριακό Πρωτά-
θλημα ντυμένος... Χριστουγεννιάτικα!

Οι καλεσμένοι της εκπομπής σύμφωνα με το σκορ
τους στο παιχνίδι μνήμης είχαν και ανάλογες πι-
θανότητες στη κλήρωση την οποία πραγματο-
ποίησε ο καλεσμένος της τελευταίας εκπομπής

της σεζόν, κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης.
Ο Νέστορας Μυτίδης κέρδισε τον κύκλο προπο-
νήσεων του συστήματος εκγύμνασης με μυϊκή
ηλεκτροδιέγερση ΜΙΗΑ Bodytec, από τo

PhysioMotion στη Λεωφόρο Στροβόλου.
Ο Μαρίνος Σατσιάς κέρδισε την διανυκτέρευση σε
ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στην Κύπρο προ-
σφορά του ταξιδιωτικού γραφείου SEE YOU Travel.

Μυτίδης και Σατσιάς οι νικητές!
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Ο Σπύρος Νεοφυτίδης ανέλαβε τη θέση
του εκτελεστικού προέδρου του ΠΑ.Σ.Π.

Σημαντικές αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο
του ΠΑ.Σ.Π. προέκυψαν στην ετήσια γενική συ-
νέλευση για το 2018 στις 6 Δεκεμβρίου 2018,
που πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική σχολή
Φόρουμ στη Νήσου. Στην παρουσία σημαντι-
κού αριθμού μελών του συνδέσμου, παρου-
σιάστηκαν οι αλλαγές στο διοικητικό συμβού-
λιο και στη δομή της λειτουργίας του ΠΑ.Σ.Π., με

σκοπό να εναρμονιστεί με τη νέα νομοθεσία
και να στηριχθεί περαιτέρω ο εκσυγχρονισμός
και η πιο επαγγελματική λειτουργία του Συν-
δέσμου, πρακτική που ακολουθείται σε αντί-
στοιχους συνδέσμους του εξωτερικού.
Ο Σπύρος Νεοφυτίδης αποχώρησε από τη θέ-
ση του Προέδρου του Δ.Σ. μετά από έντεκα χρό-
νια προεδρίας (τα περισσότερα από τους πέ-

ντε που πέρασαν από τη θέση) και αναλαμβά-
νει τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου του
ΠΑ.Σ.Π. Η συγκεκριμένη αλλαγή αναμένεται να
φέρει τον ΠΑ.Σ.Π. σε μια νέα εποχή λειτουργίας,
ακόμη περισσότερο επαγγελματική και κυρίως
αποδοτική, προς όφελος των ποδοσφαιριστών
στην Κύπρο. Έκτος πρόεδρος στην ιστορία του
ΠΑ.Σ.Π. ανέλαβε ο Γιώργος Μερκής.

Οι χαιρετισμοί
Στο χαιρετισμό του, ο νέος Πρόεδρος του
ΠΑ.Σ.Π. Γιώργος Μερκής, είπε: «Είναι η πρώτη
φορά που απευθύνομαι σε εσάς ως πρόεδρος
πλέον του ΠΑ.Σ.Π., κάτι το οποίο με γεμίζει με
ιδιαίτερη ευθύνη τόσο εμένα όσο και τα υπό-
λοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μαζί
με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ερ-
γαστούμε, για να διατηρήσουμε ψηλά τον σύν-
δεσμο».
Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος
του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρος Νεοφυτίδης, έκανε πρώ-
τα τον απολογισμό του 2018, απαριθμώντας τις
δεκάδες δράσεις του Συνδέσμου σε μια σειρά
από μέτωπα, όπως το εκπαιδευτικό, τα συνδι-
καλιστικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλ-
ψη και το ταμείο αφυπηρέτησης, τις διεθνείς
σχέσεις, τον στρατηγικό σχεδιασμό που άρχι-
σε να υλοποιείται, τα βραβεία που θέσπισε και
μεγάλωσε ο ΠΑ.Σ.Π., τα οφέλη για τα μέλη και
την πολιτική επικοινωνίας του Συνδέσμου σε
παραδοσιακά Μέσα και Μέσα Κοινωνικής Δι-
κτύωσης. Ακολούθως, αναφερόμενος στο νέο
ρόλο που αναλαμβάνει, τόνισε πως «Θέλω να
ευχαριστήσω όλους εσάς για την εμπιστοσύνη
και τη στήριξη που δίνετε τα τελευταία χρόνια
τόσο σε εμένα αλλά κυρίως στον ΠΑ.Σ.Π. και να
υποσχεθώ ότι μέσα από την νέα θέση που μου
αναθέσατε, θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτε-
ρο μου εαυτό με πλήρη επαγγελματισμό, με
στόχο πάντα την διασφάλιση των δικαιωμάτων
όλων εσάς των ποδοσφαιριστών».
Στη Γενική Συνέλευση του ΠΑ.Σ.Π. πραγματο-
ποιήθηκε παράλληλα παρουσίαση για τα Εκπαι-
δευτικά Προγράμματα του Συνδέσμου από την
Υπεύθυνη του γραφείου του ΠΑ.Σ.Π. και των
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, κα. Σίλεια Βά-
σου, παρουσίαση με θέματα το Ενιαίο Συμβό-
λαιο και τους Κανονισμούς Ανηλίκων από τον
νομικό σύμβουλο κ. Λοΐζο Χατζηδημητρίου και
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.
Τιμητικές πλακέτες δόθηκαν στους Κυριάκο Πο-
λυκάρπου και Χάρη Κωνσταντίνου, τιμής ένε-
κεν για την προσφορά τους στον ΠΑ.Σ.Π και για
την προσφορά τους στο Δ.Σ. στους Νίκο Νικο-
λάου, Μαρία Ιωάννου, Χάρη Κυριάκου, Κώστα
Μάρκου, Κούλλη Παύλου και Κρίστη Θεοφίλου.

Η ανανεωμένη σύνθεση του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.:
Πρόεδρος: Γιώργος Μερκής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Παναγιώτης Παναγιώτου (Φιλιώτης)
Αντιπρόεδρος Α’: Μάριος Χριστοδούλου
Αντιπρόεδρος Β’: Μάριος Αντωνιάδης
Γραμματέας: Γιώργος Πεγκλής
Βοηθός Γραμματέα: Στέλιος Δημητρίου
Ταμίας: Γιάννης Δημητρίου
Βοηθός Ταμίας: Ευάγγελος Κυριάκου
Εκπρόσωπος Γυναικείου: Ξένια Γεωργίου
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Άντρος Παναγιώτου
Επιτροπή Κατά της Βίας: Κωνσταντίνος Μιντίκκης
Εκπρόσωπος Λευκωσίας: Ανδρέας Χριστοδούλου
Εκπρόσωπος Λεμεσού: Νικόλας Εγγλέζου
Εκπρόσωπος Λάρνακας: Γιάννης Ευσταθίου
Εκπρόσωπος Πάφου: Γιάννης Χατζηβασίλης
Εκπρόσωπος Αμμοχώστου: Γιώργος Γιαννακού
Εκπρόσωπος Εθνικών Ομάδων: Πιέρος Σωτηρίου

Νέος πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.   ο  Γιώργος Μερκής!Νέος πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.   ο  Γιώργος Μερκής!Νέος πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.   ο  Γιώργος Μερκής!Νέος πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.   ο  Γιώργος Μερκής!Νέος πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.   ο  Γιώργος Μερκής!Νέος πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.   ο  Γιώργος Μερκής!
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ένα επάγγελμα το οποίο επιβάλλει να είμαστε
ασφαλισμένοι. Με το Ενιαίο Ασφαλιστικό Σχέ-
διο για τα μέλη του ΠΑ.Σ.Π., νοιώθεις μια σι-
γουριά ότι αν τύχει ένας τραυματισμός θα έχεις
την ασφαλιστική εταιρεία που θα σε βοηθήσει,
όπως έγινε και με την περίπτωση μου.»

Κυριάκος Δημητρίου 
(Εκπρόσωπος Τύπου ΑΕΚ)
l «Την σεζόν 2018/19 είχαμε κάποιους τραυ-
ματισμούς ποδοσφαιριστών στην ομάδα όπως
για παράδειγμα ο Florian και ο Igor Silva. Είναι
πολύ σημαντικό μια ομάδα να παίρνει τα μέτρα
της ασφαλίζοντας τους ποδοσφαιριστές της διό-
τι κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί σε μια
σεζόν.»

Μάριος Χριστοδούλου 
(Επιχειρησιακός Διευθυντής
ΑΠΟΕΛ)
l «Ο ΑΠΟΕΛ ταξιδεύει συχνά και συμμετέχει σε
αγώνες σε όλη την Ευρώπη. Επίσης έχει συνερ-
γασίες με κορυφαίους εξειδικευμένους ιατρούς

και ιατρικά κέντρα σε όλη την υφήλιο. Είναι πο-
λύ σημαντικό για εμάς να νιώθουμε ότι το ασφα-
λιστικό μας πλάνο προσφέρει τις απαραίτητες
καλύψεις, χωρίς να μας περιορίζει στην επιλο-
γή των ιατρών που θα χειρουργήσουν και θα
περιθάλψουν τους ποδοσφαιριστές μας. Η συ-
νεργασία μας με τον ΠΑΣΠ ήταν εξαιρετική την
πρώτη χρονιά της συμμετοχής μας στο ενιαίο
ασφαλιστικό πλάνο και ευελπιστούμε να συνε-
χίσουμε τη συνεργασία μας και την επόμενη
αγωνιστική περίοδο.»

Ανδρέας Λεμέσιος
(Νέα Σαλαμίνα)
l «Δυστυχώς είχα την ατυχία να τραυματιστώ
δύο φορές στις δύο τελευταίες σεζόν όπου ήμουν
ασφαλισμένος στο Ενιαίο Ασφαλιστικό Σχέδιο
του ΠΑ.Σ.Π. και η συνεργαζόμενη ασφαλιστική
εταιρεία κάλυψε τις επεμβάσεις μου. Είναι πολύ
σημαντικό αυτό το σχέδιο που εξασφάλισε ο
ΠΑ.Σ.Π. για τα μέλη του, αφού αποφεύγεται τυ-
χών ταλαιπωρία για έναν ποδοσφαιριστή ενώ
μειώνει και τα έξοδα της ομάδας του.»

Στο Ενιαίο Ασφαλιστικό Σχέδιο του
ΠΑ.Σ.Π., που γίνεται με τη συνεργασία
της εταιρείας MetLife και στο οποίο μπο-
ρούν να συμμετέχουν ποδοσφαιριστές
και ποδοσφαιρίστριες όλων των ηλικιών
και όλων των Πρωταθλημάτων της ΚΟΠ
και του Αγροτικού, εντάχθηκαν 1304
ποδοσφαιριστές τη σεζόν 2017/18, από
τους οποίους οι 52 χρειάστηκαν επεμ-
βάσεις συνολικής αξίας 130 χιλιάδων
ευρώ, τις οποίες κάλυψε η ασφαλιστι-
κή εταιρεία! 

Στη δεύτερη σεζόν λειτουργίας του σχε-
δίου (2018/19), ασφαλίστηκαν 1576 πο-
δοσφαιριστές από τους οποίους οι 61
πραγματοποίησαν επεμβάσεις μετά από
τραυματισμό συνολικής αξίας 232 χι-
λιάδων ευρώ τις οποίες κάλυψε η ασφα-
λιστική!

Ζητήσαμε από μερικούς ποδοσφαιρι-
στές και στελέχη ομάδων που συμμε-
τείχαν στο Ενιαίο Ασφαλιστικό Σχέδιο
του ΠΑ.Σ.Π. να μας μιλήσουν για τη ση-
μαντικότητα της ασφάλισης:

Ανδρέας Φράγκος 
(ΕΝΠ/ΑΕΛ)
l «Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι ποδο-
σφαιριστές να είναι ασφαλισμένοι. Έχουμε

Η ΑΕΖ ευχαρίστησε 
τον ΠΑ.Σ.Π.
Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΖ Ζακακίου, Μιχάλης Πολυδώρου, εί-
χε τραυματιστεί στις αρχές της σεζόν 2018-19 σε μία εκ των
προπονήσεων της ομάδας. Μετά την χειρουργική επέμβαση
που έκανε, ο Σύνδεσμος δέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά τις επίσημες
ευχαριστίες της ομάδας του σε σχετική ανακοίνωση που εξέ-
δωσε: «Το Δ.Σ. της ΑΕΖ ευχαριστεί θερμά τον ΠΑ.Σ.Π. για τις
ενέργειες στο να ασφαλιστούν οι ομάδες, με τόσο χαμηλά ασφά-
λιστρα». Σε επικοινωνία που είχε ο ΠΑ.Σ.Π. με τον Μιχάλη Πο-
λυδώρου για να του ευχηθούμε περαστικά και γρήγορη ανάρ-
ρωση μας δήλωσε τα πιο κάτω: «Ήταν μεγάλη βοήθεια τόσο για
εμένα που δεν ταλαιπωρήθηκα όσο και για το σωματείο της
ΑΕΖ που δεν της κόστισε η εγχείρηση μου. Αυτό είναι το πιο ση-
μαντικό για κάθε ποδοσφαιριστή. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά
μου να ευχαριστήσω τον ΠΑ.Σ.Π. για το συγκεκριμένο σχέδιο
που προσφέρει σε όλα τα μέλη του όπου σε συνεργασία με την
ασφαλιστική εταιρεία έχει πολύ μικρό ασφάλιστρο.»

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ
σώθηκαν από το Σχέδιο

Με αφορμή τη συζήτηση για αύξηση των ομά-
δων, ο Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών απέστειλε
πρόταση στην ηγεσία της ΚΟΠ, με κυριότερο
θέμα τη μείωση του οικονομικού χάσματος με-
ταξύ των «μεγάλων» και «μικρών» ομάδων. Κατ’
αρχάς, ο ΠΑ.Σ.Π. δεν παίρνει θέση αν οι ομάδες
πρέπει να είναι δώδεκα, δεκατέσσερις ή άλλο
αριθμό. Αντιθέτως, ο Σύνδεσμος τονίζει μέσα
από την πρόταση του, ότι είναι απαραίτητο να
διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα για
όλους μέσω της μείωσης του σημαντικού οικο-
νομικού χάσματος μεταξύ των «μεγάλων» και
των «μικρών» ομάδων.

Ο Σύνδεσμος προτείνει το διαχωρισμό των ομά-
δων της α΄ και της β΄ κατηγορίας σε τέσσερις βαθ-
μίδες ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού
τους και ταυτόχρονη μείωση του οικονομικού
χάσματος μεταξύ των ομάδων στις διάφορες βαθ-
μίδες. Η χρηματοδότηση του εγχειρήματος μπο-
ρεί να γίνει μέσω των χρημάτων που συγκε-
ντρώνονται από τα πρόστιμα ή/και μέσω συνει-
σφοράς από το μέρισμα των τηλεοπτικών δικαι-
ωμάτων. Είναι σημαντικό για τον ΠΑ.Σ.Π., ο υπο-
βιβασμός για μια ομάδα να μην σημαίνει οικο-
νομικό στραγγαλισμό αλλά αγωνιστική περισυλ-
λογή για να επανέλθει πιο δυνατή.

Πρόταση προς ΚΟΠ 
για διαμοιρασμό ομάδων 
σε οικονομικές βαθμίδες Οδηγίες FIFPro προς

Ποδοσφαιριστές 
για ατζέντηδες
Η FIFPro συμβουλεύει τους ποδοσφαιριστές
να θυμούνται τα ακόλουθα στις συναλλαγές
τους με κάθε ατζέντη:
l Ελέγξτε αν ο ατζέντης είναι εγγεγραμμένος
σε μια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
l Να έρχεστε σε επαφή μόνο με έναν ατζέντη
που γνωρίζετε κι έχετε δει
l Μην πληρώνετε ποτέ έναν ατζέντη πριν να
υπογράψετε συμβόλαιο με μια ομάδα
l Ποτέ μην υπογράψετε συμφωνία με έναν
ατζέντη χωρίς να ζητήσετε πρώτα νομικές
συμβουλές
l Ελέγξτε εάν η ομάδα γνωρίζει ότι έρχεστε
για δοκιμαστικά ή για να υπογράψετε συμ-
βόλαιο και ρωτήσετε αν η ομάδα γνωρίζει τον
ατζέντη
l Αν έχετε ερωτήσεις ή αμφιβολίες σχετικά
με έναν ατζέντη, επικοινωνήστε με την εγχώ-
ρια ένωση ποδοσφαιριστών ή τη FIFPro.
«Εκδώσαμε τις πιο πάνω προειδοποιήσεις, κα-
θώς η FIFPro έλαβε παράπονα από παίκτες
που πλήρωναν τα κερδισμένα χρήματά τους
σε εγκληματίες που προσποιούνταν ότι θα
τους βοηθήσουν», δήλωσε ο Γενικός Γραμ-
ματέας της FIFPro, Theo van Seggelen.



Εν ενεργεία και παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές πα-
ρευρέθηκαν στην παρουσίαση του νέου πρωτο-
ποριακού σχεδίου αποταμίευσης CYPRIA
Provident Athletes’ Savings Plan και μίλησαν στο
Γραφείο Τύπου του ΠΑ.Σ.Π. για το νέο αυτό προϊ-
όν:
Κωνσταντίνος Παναγή: «Το Provident Athletes’
Savings Plan είναι ένα πολύ σημαντικό σχέδιο
για εμάς. Όπως ξέρουμε, η καριέρα ενός ποδο-
σφαιριστή έχει ημερομηνία λήξης. Και μέσω αυ-
τού του σχεδίου, μπορούμε να νιώθουμε μια
ασφάλεια, ότι μέσω του ΠΑ.Σ.Π. έχουμε την ευ-
καιρία να φυλάξουμε χρήματα για τη μετέπει-
τα επαγγελματική μας πορεία. Είναι μια σημα-
ντική κίνηση του ΠΑ.Σ.Π. και πιστεύω πολλοί θα
ενδιαφερθούν, ξένοι και Κύπριοι ποδοσφαιρι-
στές. Και με τη σωστή ενημέρωση θα μπορεί ο
κάθε ποδοσφαιριστής να μεταφέρει στους συ-
νάδελφους του τα προνόμια και τις ιδιαιτερό-
τητες του σχεδίου».
Γιώργος Πεγκλής: «Τέτοια σχέδια δυστυχώς

δεν υπήρχαν τον καιρό μας. Σταματούσαμε το
ποδόσφαιρο και πολλοί έμεναν χωρίς δουλειά
και χρήματα. Όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, ήθελα

να βρω κάπου να επενδύσω τα χρήματα μου.
Τώρα αυτή η ευκαιρία δίνεται στους ποδο-
σφαιριστές αλλά και στους παλαίμαχους, διότι
στο σχέδιο μπορείς να αποταμιεύεις μέχρι τα
65 σου χρόνια. Στο τέλος οι ποδοσφαιριστές θα
βρουν μπροστά τους ένα σημαντικό κεφάλαιο
που θα αποτελεί σημαντικό μαξιλάρι για το επό-
μενο τους βήμα».
Για το σχέδιο αποταμίευσης μίλησε και ο Γιώρ-
γος Μερκής ο οποίος είναι και ο πρωταγωνι-
στής στο συγκεκριμένο διαφημιστικό σποτ: «Εί-
ναι πολύ σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή να
μπορεί να βρει ένα αποταμιευμένο ποσό όταν
κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Θα
μπορεί να κάνει μια νέα αρχή ή να αντιμετωπί-
σει πιο ομαλά το τέλος της καριέρας του».
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Η CNP CYPRIALIFE, σε συνεργασία
με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδο-
σφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.), πραγματο-
ποίησε την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρί-
ου 2018, Διάσκεψη Τύπου που φι-
λοξενήθηκε στο αμφιθέατρο των κε-
ντρικών γραφείων του Ομίλου CNP
CYPRUS. Στην εκδήλωση παρουσιά-
στηκε το νέο πρωτοποριακό προϊόν
CYPRIA Provident Athletes’ Saving
Plan.
Στην παρουσίασή του ο Πρώτος
Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομί-
λου CNP CYPRUS, κ. Τάκης Φειδία,
ανέδειξε τη σημασία που δίνει ο Όμι-
λος στην καινοτομία και στην παρο-
χή νέων ευέλικτων λύσεων και σε
αθλητές. Η Γενική Διευθύντρια της
CNP CYPRIALIFE, κα Άντρη Καλλιμά-
χου, παρουσίασε το προϊόν και εξή-
γησε τους λόγους που το κάνουν
πρωτοποριακό και ελκυστικό για
τους Ποδοσφαιριστές. Ο πρόεδρος
του ΠΑ.Σ.Π., κ. Σπύρος Νεοφυτίδης,
στην ομιλία του ανέδειξε την ανάγκη
οι ποδοσφαιριστές να εξασφαλίσουν
ένα αξιοπρεπές αύριο, μέσα από μια
ομαλή μεταβατική περίοδο, μετά το

τέλος της ποδοσφαιρικής
τους καριέρας. 
Το CYPRIA Provident

Athletes’ Savings Plan είναι ένα μο-
ντέρνο σχέδιο αποταμίευσης για
τους ποδοσφαιριστές, μέλη του Συν-
δέσμου που είναι ηλικίας άνω των
18. Στόχος του σχεδίου είναι να βοη-
θήσει τους ποδοσφαιριστές να απο-
ταμιεύσουν ένα αξιόλογο ποσό κα-
τά τη διάρκεια της καριέρας τους,

ώστε να μπορέσουν να κάνουν μια
νέα αρχή όταν σβήσουν τα φώτα της
ποδοσφαιρικής τους καριέρας στη-
ρίζοντας έτσι τον εαυτό τους, αλλά
και τους δικούς τους ανθρώπους. 
Το σχέδιο είναι αποταμιευτικό με ψη-
λά ποσοστά επένδυσης και επιλογή
επενδυτικών ταμείων.

Πρωτοποριακό αποταμιευτικό
σχέδιο για ποδοσφαιριστές!

Μερκής, Παναγή και Πεγκλής
μιλάνε για το συνταξιοδοτικό

Μυτίδης και Πιέρος για το CYPRIA
Provident Athletes’ Savings Plan
Αρκετοί ποδοσφαιριστές
εκ των οποίων και ο Νέ-
στωρας Μυτίδης έχουν
ενταχθεί στο CYPRIA
Provident Athletes’ Savings
Plan, το ταμείο αφυπηρέ-
τησης ποδοσφαιριστών
για τα μέλη του Συνδέ-
σμου που έφτιαξε η CNP
CYPRIALIFE, σε συνεργα-
σία με τον Παγκύπριο Σύν-
δεσμο Ποδοσφαιριστών,
ειδικά για ποδοσφαιριστές.
Επίσης ο Πιέρος Σωτηρίου
όπως και εκατοντάδες άλ-
λοι ποδοσφαιριστές υπό-
γραψαν το σχετικό έντυπο
για να λάβουν περισσότε-
ρες πληροφορίες και επε-
ξήγηση του σχεδίου σε
κατ’ ιδίαν ενημέρωση με
τους υπεύθυνους της CNP CYPRIALIFE.
Όσοι ποδοσφαιριστές ενδιαφέρονται να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και επεξήγηση
του σχεδίου μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 99533095 (κ. Λάζαρος Ιακώβου) και
99222752 (κ. Σταύρος Γεωργίου).

Σκανάρετε το QR code για να δείτε το όμορ-
φο βίντεο-παρουσίαση του προγράμματος,
με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μερκή.
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Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν πολύ έντο-
να τη δημόσια σφαίρα, την περίοδο Οκτωβρίου
με Φεβρουάριο, ήταν το σοβαρό θέμα υγείας των
ποδοσφαιριστών Παναγιώτη Λοϊζίδη και των
αδελφών Παναγιώτη και Ανδρέα Φραγκέσκου, η
καταγγελία που έγινε για έρευνα κατά πόσο το
πρόβλημα τους προέκυψε λόγω λανθασμένων
ιατρικών πρακτικών και οι αποκαλύψεις που ακο-
λούθησαν, για παράνομες πρακτικές. Στο τέλος
της ημέρας, αποδείχτηκε ότι το θέμα των ιατρικών
πρακτικών στο κυπριακό ποδόσφαιρο χρίζει ιδι-
αίτερης προσοχής και αναδιοργάνωσης.
Πιο κάτω ακολουθούν χρονολογικά οι εξελίξεις
του θέματος, όπως καλύφθηκαν από το Γραφείο
Τύπου του ΠΑ.Σ.Π.:

1) Ανακοίνωση στήριξης
Τον Οκτώβριο έγινε γνωστό το πρόβλημα υγεί-
ας και των τριών ποδοσφαιριστών, με τον ΠΑ.Σ.Π.
να δηλώνει δημόσια ότι θα τους στηρίξει σε οτι-
δήποτε απαιτηθεί.

2) Στο ΤΑΕ Λάρνακας οι Π. Φραγκέσκου και Π.
Λοϊζίδης
Αφού τα ΜΜΕ αποκάλυψαν ότι οι Παναγιώτης
Φραγκέσκου και Παναγιώτης Λοϊζίδης μετέβη-
σαν στο ΤΑΕ Λάρνακας, ο ΠΑΣ.Π. επιβεβαίωσε
την 1η Νοεμβρίου 2018, ότι πράγματι οι δύο πο-
δοσφαιριστές μετέβησαν, με τη συνοδεία του
προέδρου του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρου Νεοφυτίδη, στο
Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (Τ.Α.Ε.) Λάρνα-
κας. Εκεί, οι δύο ποδοσφαιριστές ζήτησαν από
την αστυνομία να ερευνήσει κατά πόσο το πρό-
βλημα στην καρδία με το οποίο διαγνώστηκαν
πρόσφατα και τους ανάγκασε να βάλουν τέλος
πρόωρα στην ποδοσφαιρική τους καριέρα, προ-
κλήθηκε λόγω εξωγενών παραγόντων. Οι ποδο-
σφαιριστές παρέδωσαν στην αστυνομία συγκε-
κριμένες αναφορές και στοιχεία, για να τους βοη-
θήσουν στις έρευνες.

3) Ο ΠΑ.Σ.Π. ζήτησε σημασία στο βασικό θέ-
μα
Τις επόμενες μέρες, τα ΜΜΕ, οι φίλαθλοι, οι διά-
φοροι φορείς, οι διωκτικές αρχές, ασχολούνταν
συνέχεια με το θέμα, με τη συζήτηση συχνά να
ξεφεύγει, για διάφορους λόγους. Οι δημόσιες δη-
λώσεις εκ μέρους της Αλκής Ορόκλινης στις 5 Νο-
εμβρίου ανάγκασαν τον ΠΑ.Σ.Π. να παρέμβει, λέ-
γοντας πως ο Σύνδεσμος είναι ικανοποιημένος
με τη μεγάλη δημόσια συζήτηση γύρω από το
θέμα. Όμως την ίδια στιγμή ο Σύνδεσμος τόνισε
πως το θέμα δεν αφορούσε κανένα σωματείο,
πως δεν υπήρχε καμία πρόθεση από τον ΠΑ.Σ.Π.
να ασχοληθεί με μικρότητες και ότι η μεγάλη ει-
κόνα είναι η προστασία των ποδοσφαιριστών,
τόσο από άτομα που στο βωμό του χρήματος δεν

λαμβάνουν υπόψη τους την υγεία των
συνανθρώπων τους, όσο και από

τους ίδιους εαυτούς τους, μέσα από τη σωστή
διαπαιδαγώγηση.

4) Ανακοίνωση της FIFPro
Την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών της χο-
ρήγησης ουσιών σε ποδοσφαιριστές που αγωνί-
ζονται σε ομάδες της Κύπρου και το ενδεχόμενο
οι πρακτικές αυτές να θέτουν σε κίνδυνο τις ζω-
ές τους, απαίτησε η Παγκόσμια Ένωση Επαγγελ-
ματιών Ποδοσφαιριστών (FIFPro) σε ανακοίνω-
σή της στις 29 Νοεμβρίου. Η FIFPro γνωστοποίη-
σε επίσης ότι ενημέρωσε σχετικά τη FIFA και την
UEFA.

5) Ξεκαθάρισμα από Παγκύπριο Σύνδεσμο Νο-
σηλευτών και Μαιών
Η σωστή τήρηση των ιατρικών πρακτικών, ειδικά
σε ό,τι αφορά τις ενδοφλέβιες χορηγήσεις, είναι
απαραίτητη, έγραψε σε ανακοίνωση του στα τέ-
λη Δεκεμβρίου ο ΠΑ.ΣΠ. «Μετά τις δημόσιες το-
ποθετήσεις παραγόντων του ποδοσφαίρου, που

αναδημοσιεύτηκαν στον Τύπο, σχετικά με το θέ-
μα υγείας συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών και
την εμπλοκή της αστυνομίας μετά από καταγγε-
λία ποδοσφαιριστών, ο ΠΑ.Σ.Π. υποχρεώνεται να
παρέμβει και πάλι», έγραψε ο Σύνδεσμος, προ-
σθέτοντας ότι «το πολύ σημαντικό αυτό θέμα δεν
αφορά μεμονωμένα ομάδες ή πρόσωπα, αλλά
πρόκειται για ένα θέμα σοβαρό και με μεγαλύτε-
ρες προεκτάσεις, που αφορά την υγεία των πο-
δοσφαιριστών». Αυτό τόνισε και ο Παγκύπριος
Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ),
ο οποίος σε ανακοίνωσή του (ημερ. 19/12/2018)
εξηγεί πως βασική προϋπόθεση για χορήγηση
ενδοφλεβίως είναι η συνταγογράφηση από νο-
μικά κατοχυρωμένο επαγγελματία υγείας, η συ-
γκεκριμένη ιατρική πρακτική πραγματοποιείται
μόνο από κατοχυρωμένο επαγγελματία και πως
μόνο σε περιπτώσεις όπου απειλείται η ζωή συ-
νανθρώπων είναι δυνατή η ενδοφλέβια χορήγη-
ση φαρμάκων χωρίς συνταγογράφηση, αλλά πά-
ντα στη βάση επιστημονικών κατευθυντήριων
οδηγιών. Ο ΠΑΣΥΝΜ ξεκαθαρίζει, επίσης, ότι η

ενδοφλέβια χορήγηση παράνομων ουσιών από
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, απαγορεύεται από
τη νομοθεσία.

6) Ξεκάθαρη θέση και από τον ΠΙΣ
Επιστολή του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου
(ΠΙΣ) στον ΠΑ.Σ.Π. αναφορικά με το επίμαχο θέ-
μα υγείας δικαιώνει τον Σύνδεσμο που στάθηκε
από την αρχή στην ανάγκη τήρησης σωστών ια-
τρικών πρακτικών στην ενδοφλέβια χορήγηση
ουσιών σε αθλητές. Σε επιστολή του Παγκύπρι-
ου Ιατρικού Συλλόγου, ημερομηνίας 17 Ιανουα-
ρίου 2019, η θέση του ΠΙΣ ήταν ξεκάθαρη: Η χο-
ρήγηση οποιουδήποτε φαρμάκου ή σκευάσματος
ενδοφλεβίως, για σκοπούς θεραπείας, ή σε αθλη-
τές για ενίσχυση της αντοχής τους ή αύξησης της
αποδοτικότητας τους, συνιστά ιατρική πράξη.
Και, στις ιατρικές πράξεις προβαίνουν μόνο εξου-
σιοδοτημένοι από τη νομοθεσία, που είναι ιατροί
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου και
στον ΠΙΣ και κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγ-

γέλματος. Όπως τονίζει ο ΠΙΣ, δεν νοείται η εκ-
χώρηση του δικαιώματος αυτού από ιατρό σε μη
ιατρό. Η μόνη περίπτωση που δικαιούται να πράτ-
τει ενδοφλέβιες χορηγήσεις μη ιατρός, είναι αν
πρόκειται για νοσηλευτή ή μέλος παραϊατρικού
προσωπικού, σε νοσηλευτήριο ή άλλο κατάλλη-
λο χώρο και πάντα υπό την εποπτεία ιατρού.
Η συγκεκριμένη επιστολή του ΠΙΣ αποτέλεσε ισχυ-
ρή απάντηση για το λόγο που ο ΠΑ.Σ.Π. ζήτησε
έρευνα για το όλο θέμα. Κλείνοντας, ο ΠΑ.Σ.Π.
επανέλαβε ότι παραμένει στη διάθεση των Αρχών.

7) Ξεκάθαρη παραπλάνηση και παράνομες
πρακτικές!
Παρά την ύπαρξη λανθασμένων ιατρικών πρα-
κτικών, οι έρευνες δεν έφτασαν στο συμπέρασμα
που έλπιζε η κυπριακή κοινωνία. Αυτό ώθησε τον
ΠΑ.Σ.Π. να εκδώσει νέα ανακοίνωση τον Φε-
βρουάριο, λέγοντας πως «δυστυχώς οι χαμηλοί
τόνοι που κράτησε ο ΠΑ.Σ.Π. στο θέμα της κα-
ταγγελίας των ποδοσφαιριστών της Αλκής, Πα-

ναγιώτη Λοϊζίδη και Παναγιώτη Φραγκέσκου και
της ενδοφλέβιας χορήγησης ουσιών σε μη εξου-
σιοδοτημένους χώρους και από μη εξουσιοδο-
τημένα άτομα, παρεξηγήθηκε από κάποιους, με
αποτέλεσμα σήμερα ο Σύνδεσμος να είναι υπο-
χρεωμένος να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Η
παραπλάνηση της κοινής γνώμης από εκπρο-
σώπους του ποδοσφαιρικού σωματείου της Αλκής
Ορόκλινης συνεχίζεται, εκμεταλλευόμενοι τις προ-
αποφασισμένες αποφάσεις που λήφθηκαν στην
υπόθεση και που οφείλονται στην ιδιομορφία της
όλης υπόθεσης και της άγνοιας που υπάρχει στο
χώρο. Ο ΠΑ.Σ.Π. είναι υποχρεωμένος να δημοσι-
εύσει σήμερα την επίσημη τοποθέτηση από το
Υπουργείο Υγείας, η οποία ξεκαθαρίζει και επι-
βεβαιώνει τις προηγούμενες δύο ανακοινώσεις
του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και του Συν-
δέσμου Νοσηλευτών (που επίσης στάλθηκαν από
τον ΠΑ.Σ.Π. ως δελτία τύπου). Η ενδοφλέβια χρή-
ση σκευασμάτων στα αποδυτήρια είναι ξεκάθα-
ρα παράνομη, με βάση τις πιο πάνω επιστολές.
Επιπλέον, ο ΠΑ.Σ.Π. σήμερα στέλνει στα ΜΜΕ και
το πόρισμα από το κρατικό χημείο, το οποίο ξε-
κάθαρα τονίζει ότι η εισαγωγή του σκευάσματος
Actovegin είναι παράνομη. Δυστυχώς, τα πιο πά-
νω είναι συμπεράσματα και πορίσματα στα οποία
η αστυνομία δεν έχει καταλήξει…
Η υπόθεση δεν έχει τελειώσει για τον ΠΑ.Σ.Π.,
αφού δεν είναι μόνο το ποινικό κομμάτι που μας
απασχολεί ως Σύνδεσμος, αλλά και το θέμα προ-
στασίας των μελών μας. Θεωρούμε ότι έγιναν
τραγικά λάθη και παραλήψεις στο χειρισμό του
όλου θέματος, ενώ το γεγονός ότι το αποτέλεσμα
του πορίσματος ήταν γνωστό σε κάποιους πριν
καν αυτό ολοκληρωθεί (!), είναι κάτι που προ-
βληματίζει αφάνταστα τον ΠΑ.Σ.Π. και θα έπρεπε
να προβληματίσει όλους τους νομοταγείς πολί-
τες αυτού του κράτους. Ελπίζουμε ότι έστω και
τώρα και με τον ΠΑ.Σ.Π. να αναγκάζεται να υιο-
θετήσει σκληρή γλώσσα, όλοι οι αρμόδιοι (πο-

λιτεία, αθλητικοί φορείς κ.α.) να αρθούν στο ύψος
των περιστάσεων.
Όσον αφορά τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύ-
που της Αλκής Ορόκλινης, η ουσία είναι ότι αφή-
σατε έναν ποδοσφαιριστή (τον πρώην αρχηγό
σας, τον Φραγκέσκου στο δρόμο, με πρόβλημα
υγείας και διαγράψατε από το ρόστερ της ομά-
δας σας άλλον έναν ποδοσφαιριστή, (τον Λοϊζί-
δη). Ως Σύνδεσμος των ποδοσφαιριστών, κάνουμε
καλά τη δουλειά μας, που είναι η προστασία των
μελών μας. Δουλειά μας δεν είναι να… ‘κτυπάμε
μικρά σωματεία’. Όμως, όταν ένα σωματείο ξε-
φεύγει και με τις πρακτικές του βάζει σε κίνδυνο
τις ζωές ανθρώπων, τότε, ναι, θα το ‘κτυπήσου-
με’, είτε πρόκειται για ‘μικρό’, είτε για ‘μεγάλο’ σω-
ματείο.
Κλείνοντας, ζητάμε από όσους έχουν ενοχληθεί
από τα πιο πάνω και σκέφτονται να ‘απαντήσουν’,
να γνωρίζουν πρώτα πως στη διάθεση του ΠΑ.Σ.Π.
βρίσκεται και φωτογραφικό υλικό που αναμφί-
βολα θα τους εκθέσει».
Η πιο πάνω, σκληρή, ανακοίνωση του ΠΑ.Σ.Π. δεν
έλαβε απάντηση, κάτι που δεν εξέπληξε
κανέναν στον Σύνδεσμο…

ΘΕΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΡΑΓΚΕΣΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΪΖΙΔΗ
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H υπόθεση ντόπινγκ του Samir Nasri, το νομοθε-
τικό υπόβαθρο σε σχέση με τις ενδοφλέβιες χο-
ρηγήσεις, η εξαίρεση χρήσης ΕΧΘεΣ και ποια η
μεγάλη αλήθεια για την αποτελεσματικότητα
τους!
Για όσους δεν το γνωρίζουν ο Γάλλος διεθνής πο-
δοσφαιριστής Samir Nasri επανήλθε στην αγω-
νιστική δράση μόλις τον Φεβρουάριο με τη φα-
νέλα της West Ham. Ο λόγος της απουσίας του
ήταν η τιμωρία με εξάμηνο αποκλεισμό – ο οποί-
ος κατέληξε σε 18άμηνο αποκλεισμό μετά από
έφεση της UEFA – λόγω παράβασης του κώδικα
ντόπινγκ. Το οξύμωρο της υπόθεσης ήταν ότι
προκάλεσε μόνος του τον αποκλεισμό του, εν
αγνεία του φυσικά!
Τον Δεκέμβριο του 2016, ο Samir Nasri, όπως εκεί-
νος δήλωσε, εισήχθη σε μια κλινική αφού ένιω-
θε άρρωστος και έκανε εμετούς. Εκεί έκανε χρή-
ση ενδοφλέβιου ορού (500 ml) για να καταπολε-
μήσει την αφυδάτωση που είχε. Ο ίδιος ο ποδο-
σφαιριστής, μαζί με τη Διευθύντρια της Κλινικής,
έβγαλαν μια φωτογραφία την οποία ανέβασαν
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.  Κι εκεί έγινε η
ζημιά αφού άθελα του έδωσε σε όλο τον κόσμο
και μαζί και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντι-
ντόπινγκ (WADA), το απαραίτητο στοιχείο για να
τιμωρηθεί.

Μπορεί η ενδοφλέβια θεραπεία που υποβλήθη-
κε να είχε μέσα βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, πα-
ρόλα αυτά είναι μια απαγορευμένη μέθοδος από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA)
και χρειάζεται ειδική Εξαίρεση Χρήσης για Θε-

ραπευτικό Σκοπό (ΕΧΘεΣ). Η μέγιστη ποινή μά-
λιστα για αυτή την περίπτωση φθάνει τα 4 χρόνια!
Η Σεβίλλη (τότε ομάδα του Nasri) αιτήθηκε ΕΧΘεΣ
πολύ ετεροχρονισμένα με αποτέλεσμα να απορ-
ριφθεί από την UEFA τον Φεβρουάριο του 2017.

Ντόπινγκ & ορός: Υπόθεση Nasri,
Ποδοσφαιριστές προσοχή!

Πολλοί αθλητές παρανομούν εν αγνοία τους όπως και πολλοί εργαζό-
μενοι στο χώρο του αθλητισμού δεν έχουν ιδέα για τον συγκεκριμένο
νόμο αφού στο υποσυνείδητο όλων ένας απλός ορός θεωρείτε κάτι το
συνηθισμένο κι αθώο. Κάτι το οποίο ισχύει εφόσον όμως τηρηθούν οι
σωστές διαδικασίες.
Ο Ryan Lochte είναι ο δεύτερος πιο πετυχημένος Αμερικανός κολυμ-
βητής, μετά τον Michael Phelps, με δώδεκα Ολυμπιακά μετάλλια (6
χρυσά). Αυτή τη στιγμή είναι τιμωρημένος με 14 μήνες αποκλεισμό
από τις 29 Μαΐου του 2018, αφού έκανε χρήση ορού για να ενισχύσει
το ανοσοποιητικό του σύστημα όταν είχαν αρρωστήσει οικογενεια-
κώς η γυναίκα και το παιδί του. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι αυτός
ίδιος -όπως την έπαθε κι ο Samir Nasri- ανέβασε στο λογαριασμό του
στο Instagram σχετική φωτογραφία μαζί με τη σύζυγο του. Αυτή η φω-
τογραφία ήταν και η καταδίκη του αφού έπεσε στην αντίληψη της
Αρχής Αντιντόπινγκ των ΗΠΑ (USADA).
Η USADA με ανακοίνωση της ξεκαθάρισε ότι ο Ryan Lochte δεν χρη-
σιμοποίησε καμία απαγορευμένη ουσία, αλλά οι κανόνες ντόπινγκ απα-
γορεύουν στους αθλητές να λαμβάνουν ενδοφλέβιες εγχύσεις ή ενέσεις
χωρίς άδεια εκτός κι αν βρίσκονται εν μέσω νοσηλείας σε νοσοκομείο,
χειρουργικής επέμβασης ή κλινικής εξέτασης.

Γονείς κι αθλητές στη Κύπρο δίχως ιδέα για τις Ενδοφλέβιες! 

Θύμα άγνοιας έπεσε κι ο Ryan Lochte

Με τον πρόεδρο του ΠΑ.Σ.Π. συνα-
ντήθηκε στις 17 Ιουλίου 2018 στο Ολυ-
μπιακό Μέγαρο ο πρόεδρος της Κυ-
πριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ντί-
νος Μιχαηλίδης. Στη συνάντηση πα-
ρευρέθηκε και ο νομικός σύμβουλος
του ΠΑ.Σ.Π. κ. Λοΐζος Χατζηδημητρίου.
Οι τρεις άνδρες είχαν την ευκαιρία να
συζητήσουν διάφορα θέματα, με έμ-
φαση στη συζήτηση να δίνεται στην
αναγκαιότητα θέσπισης Ενιαίας Αθλη-
τικής Νομοθεσίας, μία πρωτοβουλία
της ΚΟΕ, η οποία ήδη έχει προχωρήσει
σε επαφές με το αρμόδιο υπουργείο
(σ.σ. Παιδείας), με άλλους φορείς και
με έγκριτους νομικούς, που ασχολού-
νται με θέματα αθλητισμού. Από την
πλευρά του, ο κ. Νεοφυτίδης συμφώ-
νησε στην αναγκαιότητα θέσπισης
αθλητικής νομοθεσίας και έθεσε τον
εαυτό του -τόσο με την ιδιότητα του
αντιπροέδρου της FIFPro Division
Europe όσο και του προέδρου του
ΠΑ.Σ.Π.- αλλά και του νομικού του
συμβούλου, στη διάθεση του προέ-
δρου της ΚΟΕ.

Ήρθε η ώρα 
για αλλαγές στο θέμα
των Δελτίων Υγείας
Το θέμα του δελτίου υγείας του Φράνσις Ουζόχο της
Ανόρθωσης απασχόλησε πάρα πολύ στη διάρκεια της
σεζόν 2018-19. Ο ΠΑ.Σ.Π. από την πλευρά παρακο-
λούθησε με προσοχή το θέμα, χωρίς όμως να παίρνει
θέση, αφού αυτό θα γινόταν από τους αρμόδιους φο-
ρείς, μετά από έρευνα. Το θέμα των δελτίων υγείας,
όμως, είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τον ΠΑ.Σ.Π.
εδώ και αρκετό καιρό. Με αφορμή τα περιστατικά των
αδελφών Φραγκέσκου και του Παναγιώτη Λοϊζίδη,
όπου το σοβαρό πρόβλημα υγείας στη καρδία τους,
ανακαλύφθηκε μέσω επιπλέον εξέτασης, πέραν αυ-
τών της διαδικασίας ανανέωσης του δελτίου υγείας, ο
ΠΑ.Σ.Π. τονίζει και πάλι δημόσια ότι πρέπει να επανε-
ξεταστεί η όλη διαδικασία έκδοσης των Δελτίων Υγεί-
ας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ),
αφού κατά την άποψη μας, είναι ανεπαρκής.

Συνάντηση με Κυπριακή Ολυμπιακή 
Επιτροπή για Ενιαία Αθλητική Νομοθεσία
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Συνάντηση είχε στα μέσα Ιουνίου 2019 ο ΠΑ.Σ.Π.
και ο ΚΟΑ με την επιτροπή άμυνας της Βουλής.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το
νέο νομοσχέδιο που θα προωθηθεί στη βουλή
για την αντιμετώπιση της φυγοστρατίας των αθλη-
τών. Ο ΠΑ.Σ.Π. εξέφρασε τις έντονες του ανησυχίες
για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που προϋποθέ-
τει την απόσυρση του Δελτίου Υγείας σε αθλητές
φυγόστρατους και I5. Ένας τέτοιος νόμος θα επη-
ρεάσει σημαντικό αριθμό ποδοσφαιριστών και
αθλητών ίσως και διεθνών. Αυτό θα έχει αντίκτυ-
πο φυσικά και στα σωματεία. Ο ΠΑ.Σ.Π. τονίζει ότι
ΔΕΝ είναι υπέρ των αναστολών από στρατεύσι-

μους ποδοσφαιριστές και αθλητές όμως για την
αντιμετώπιση της φυγοστρατίας θα πρέπει να θε-
σμοθετηθούν ανάλογες διευκολύνσεις σε ποδο-
σφαιριστές και αθλητές ώστε να μπορούν να
έχουν την πρέπουσα επαφή με το άθλημα τους
παράλληλα με την θητεία τους. Σε συνέχεια της
πρώτης συνάντησης, ο ΠΑ.Σ.Π. είχε συνάντηση
ακολούθως με τον Αρχηγό της Αστυνομίας και το
Υπουργείο Άμυνας, όπου συζητήθηκε το θέμα,
με τις πλευρές να καταλήγουν σε ιδέες για διευ-
κόλυνση των παικτών, χωρίς όμως να προβαίνουν
αυτές οι διευκολύνσεις σε βάρος του νόμου και
της Εθνικής Φρουράς.

Έντονες ανησυχίες για το νέο νομοσχέδιο
για τους στρατεύσιμους, βρέθηκε λύση!

Πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2019, μετά
από πρόσκληση του προέδρου της ΚΟΠ κ. Γιώρ-
γου Κούμα, συνάντηση στα γραφεία της Ομο-
σπονδίας ανάμεσα στον ΠΑ.Σ.Π. και την ΚΟΠ με
θέμα το Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας. Τον ΠΑ.Σ.Π.
εκπροσώπησαν ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του
Συνδέσμου κ. Σπύρος Νεοφυτίδης και οι νομι-
κοί σύμβουλοι κ. Πάρις Σπανός και Λούης Χα-
τζηδημητρίου. Ο πρόεδρος της ΚΟΠ ενημέρω-
σε τους εκπροσώπους του ΠΑ.Σ.Π. για τις σκέ-
ψεις αλλαγής του τρόπου διεξαγωγής του πρω-
ταθλήματος στη Β’ Κατηγορία και για τα νέα μέ-
τρα που θα ληφθούν εκ μέρους της ΚΟΠ. Ο
ΠΑ.Σ.Π. με τη σειρά του μετέφερε στη ΚΟΠ τους
προβληματισμούς και εισηγήσεις που έθεσαν
τα μέλη του στην σχετική συνάντηση που πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Απριλίου στα
γραφεία του Συνδέσμου. Ο ΠΑ.Σ.Π. στηρίζει πλή-
ρως τα νέα μέτρα που θα λάβει η ΚΟΠ και τις
σκέψεις για αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής του
πρωταθλήματος στην Β’ Κατηγορία. Επιπρόσθετα
συζητήθηκαν επιπρόσθετες σκέψεις για εφαρ-
μογή μέτρων καταπολέμησης των χειραγωγη-
μένων αγώνων και μέτρα στήριξης τόσο των πο-
δοσφαιριστών όσο και των σωματείων.
Εξάλλου, λίγες μέρες νωρίτερα, στις 12 Απριλίου,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσώπων
ποδοσφαιριστών της Β’ Κατηγορίας, στα γρα-
φεία του ΠΑ.Σ.Π. Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης συζητήθηκε η κατάσταση που έχει δη-
μιουργηθεί μετά τα φετινά γεγονότα στη Β’ Κα-
τηγορία και την έλευση φακέλων για προσυ-
νεννοημένους αγώνες.

Εποικοδομητική 
συνάντηση 
ΠΑ.Σ.Π. – ΚΟΠ για
τη Β’ Κατηγορία

Ο ΠΑ.Σ.Π. πραγματοποίησε πέντε Επαρχιακές
Συναντήσεις στα τέλη του 2018 με εκπροσώ-
πους ποδοσφαιριστές από κάθε ομάδα των
πρωταθλημάτων της ΚΟΠ και μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου. Στις συναντήσεις πραγμα-
τοποιήθηκε η καθιερωμένη ενημέρωση από
τον ΠΑ.Σ.Π. για τα τρέχοντα συνδικαλιστικά και
επαγγελματικά θέματα που αφορούν τους πο-
δοσφαιριστές, όπως για παράδειγμα το νέο Ενι-
αίο Ασφαλιστικό Σχέδιο του Συνδέσμου. Έγινε
επίσης παρουσίαση του νέου πρωτοποριακού
αποταμιευτικού σχεδίου για ποδοσφαιριστές
Provident Athletes’ Saving Plan.
Από την πλευρά τους οι ποδοσφαιριστές, ενη-
μέρωσαν τον Σύνδεσμο για τα διάφορα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν στα πρωταθλή-
ματα που αγωνίζονται (γηπεδικές εγκαταστά-
σεις, συνδικαλιστικά, επαγγελματικές παροχές).
Οι Επαρχιακές Συναντήσεις πραγματοποιήθη-
καν στο εστιατόριο Murphy’s (Λευκωσία), στο
Στέκι της Παρέας (Λάρνακα), στην Ταβέρνα Κο-
νιά (Πάφος), στη ταβέρνα Hungry Horse (Αγία
Νάπα) και στο εστιατόριο Buffalo Wings & Rings
(Λεμεσός).

Επαρχιακές Συναντήσεις με εκπροσώπους ποδοσφαιριστές
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Σημαντικές αποφάσεις πάρθηκαν στο
έκτακτο Κογκρέσο της FIFPro που ολο-
κληρώθηκε στην Ολλανδία την Πέμπτη
20 Ιουνίου 2019 και στο οποίο ο Πα-
γκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών
(ΠΑ.Σ.Π.) εκπροσωπήθηκε με τον εκτε-
λεστικό πρόεδρο και αντιπρόεδρο της
FIFPro Division Europe κ. Σπύρο Νεο-
φυτίδη και τον νομικό σύμβουλο Λοΐζος
Χατζηδημητρίου.

Η FIFPro πήρε την απόφαση να διαγρά-
ψει από μέλος τη Ρωσία, λόγω της μη
κάλυψης των υποχρεώσεων τους προς
τον Σύνδεσμο! 
Παράλληλα, αναμένεται πως η ίδια από-
φαση θα παρθεί και για Πολωνία, Ιση-
μερινό και Ναμίμπια, κάτι που θα στεί-
λει το μήνυμα ότι η συμμετοχή στην
FIFPro προϋποθέτει και αντίστοιχες υπο-
χρεώσεις.

Σημαντικές εξελίξεις στο
έκτακτο Κογκρέσο της FIFPro

Στην έναρξη του Κογκρέσου, ο Theo van
Segelen ανακοίνωσε ότι στο τέλος του
χρόνου θα αποχωρήσει από τη θέση του
Γενικού Γραμματέα της FIFPro, σε μια
ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την πα-
γκόσμια ένωση των επαγγελματιών πο-
δοσφαιριστών.

Από κει και πέρα, η FIFPro παρουσίασε το
re-branding της, με το νέο λογότυπο, απο-
σπώντας πολύ θετικά σχόλια. Τη δεύτερη
μέρα του Κογκρέσου, πραγματοποιήθη-
καν σεμινάρια με θέματα τις διοργανώσεις
και τους κινδύνους για την υγεία των πο-
δοσφαιριστών, καθώς και για τους νέους
κανονισμούς του ντόπινγκ.
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Στο Ευρωπαϊκό 
Κονγκρέσο 
της FIFPro
Στη Μαδρίτη και στο Ευρωπαϊκό Κονγκρέ-
σο της FIFPro, που πραγματοποιήθηκε το
τριήμερο 20 με 22 Μαΐου 2019, εκπροσω-
πήθηκε ο ΠΑ.Σ.Π. Στην ισπανική πρωτεύου-
σα ταξίδεψαν ο εκτελεστικός πρόεδρος του
συνδέσμου και αντιπρόεδρος της FIFPro
Division Europe κ. Σπύρος Νεοφυτίδης και
ο νομικός σύμβουλος κ. Λοΐζος Χατζηδημη-
τρίου. Στο Κονγκρέσο, όπου παρευρέθηκαν
όλοι οι σύνδεσμοι ποδοσφαιριστών της ηπεί-
ρου μας, συζητήθηκαν σημαντικά θέματα
που αφορούν το άθλημα του ποδοσφαίρου
στην Ευρώπη και αναλύθηκαν τρόποι συ-
νεργασίας μεταξύ των οργανωμένων φορέ-
ων των παικτών, για συλλογική διεκδίκηση
των δικαιωμάτων τους.

Ο Σπύρος Νεοφυτίδης στα “The Best FIFA Football Awards”
Τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών και
την FIFPro Division Europe εκπροσώπησε ο κ.
Σπύρος Νεοφυτίδης στην εκδήλωση The Best
FIFA Football Awards, στις 25 Σεπτεμβρίου στο
Royal Festival Hall στο Λονδίνο. Ο Κροάτης με-
σοεπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Λούκα Μό-
ντριτς, ο οποίος το 2018 κατέκτησε το UEFA
Champions League και έφτασε στον τελικό του
Παγκοσμίου Κυπέλλου, αναδείχθηκε κορυφαίος
ποδοσφαιριστής του πλανήτη, σπάζοντας έτσι το
δίπολο Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.
Στην φαντασμαγορική εκδήλωση παρευρέθη-
καν οι κορυφαίοι αστέρες του παγκοσμίου πο-

δοσφαίρου, οι τοπ προπονητές και παράγοντες
του αθλήματος. 
Παρών στην τελετή ήταν και ο Σπύρος Νεοφυ-
τίδης, με τη διπλή ιδιότητα του προέδρου του
ΠΑ.Σ.Π. και του αντιπροέδρου της FIFPro Division
Europe.
Για την ανάδειξη των κορυφαίων, όπως την κο-
ρυφαία 11άδα FIFPro World11, ψήφισαν και τα
μέλη του ΠΑ.Σ.Π., σε ψηφοφορία που προηγή-
θηκε στην Κύπρο. Η κορυφαία 11άδα του
2017/18 ήταν: Ντε Χέα, Ράμος, Βαράν, Ντάνι
Αλβες, Μαρσέλο, Μόντριτς, Καντέ, Αζάρ, Μπα-
πέ, Μέσι, Ρονάλντο.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι ποδο-
σφαιριστές των ανδρικών ομάδων της α΄ κα-
τηγορίας είχαν το δικαίωμα και ψήφισαν για τα
βραβεία FIFPro World11. Η κορυφαία ενδεκάδα
του κόσμου για την προηγούμενη σεζόν ανα-
δείχτηκε μέσα από τις ψήφους των ποδοσφαι-
ριστών σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσα τους και οι
«δικοί», όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογρα-
φίες που ακολουθούν:

Η κυπριακή ψηφοφορία
για την World11

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π.
και αντιπρόεδρος της FIFPro Europe, κ. Σπύρος
Νεοφυτίδης, για το θέμα των κανονισμών των
ανηλίκων το οποίο βλέπει πάρα πολύ σοβαρά
τόσο η FIFPro όσο και ο Ευρωπαϊκός Επίτροπος.
Θυμίζουμε ότι οι διεθνείς κανονισμοί για τα δι-
καιώματα των ανηλίκων αναφέρουν: «Κάθε ανή-
λικος αθλητής δικαιούται να ακολουθεί το άθλη-
μα που του αρέσει μέσα σε ένα ασφαλές περι-
βάλλον όπου θα έχει διασφαλισμένα τα δικαι-
ώματα του σαν ανήλικος, να υπάρχει σεβασμός

και εγγυήσεις για την προστασία του και την
ελεύθερη διακίνηση του.»
Σε δηλώσεις του ο κ. Νεοφυτίδης από τις Βρυ-
ξέλλες ανέφερε: «Το πρόβλημα που υπάρχει
στους κανονισμούς στην Κύπρο το έχουμε μι-
λήσει με την ΚΟΠ και συμφωνήσαμε για να γί-
νουν οι απαραίτητες αλλαγές. Τώρα περιμένουμε
την έγκριση τους από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
Παρόλα αυτά το θέμα είναι σήμερα στην ατζέ-
ντα της συνεδρίασης στις Βρυξέλλες και δεν εί-
ναι σίγουρα τιμητικό για την χώρα μας.»

Ανακοίνωση για το θέμα των 
Κανονισμών Ανηλίκων στην Κύπρο

Στη Γενική Συνέλευση της FIFPro, που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Ρώμη το τριήμερο 27-29 Νο-
εμβρίου 2018, η Κύπρος εκπροσωπήθηκε με δι-
μελή αποστολή.
Τον ΠΑ.Σ.Π. εκπροσώπησαν ο πρόεδρος κ. Σπύ-
ρος Νεοφυτίδης, ο οποίος κατέχει παράλληλα
και τη θέση του αντιπροέδρου της FIFPro Europe

και ο νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου κ.
Λοΐζος Χατζηδημητρίου.
Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν διάφορα
σημαντικά θέματα και προκλήσεις που απα-
σχολούν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και την ευ-
ημερία και εργασιακές συνθήκες των ποδο-
σφαιριστών.

O ΠΑ.Σ.Π. στο Παγκόσμιο Κογκρέσο της FIFPro
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Κάθε χρόνο, στην αρχή της σεζόν, η ηγεσία του
ΠΑ.Σ.Π. πραγματοποιεί μια σειρά από συνα-
ντήσεις στα αποδυτήρια των ομάδων, όπου γί-
νεται η καθιερωμένη συνδικαλιστική ενημέ-
ρωση για όλα όσα αφορούν τον σύνδεσμο, ενώ
πραγματοποιείται επίσης η επεξήγηση για το
Ασφαλιστικό και το Αποταμιευτικό σχέδιο. Οι
συγκεκριμένες συναντήσεις είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικές για τον Σύνδεσμο, αφού δίνεται η ευ-
καιρία στα μέλη μας να τα πούνε με την ηγεσία
του ΠΑ.Σ.Π. για μια σειρά από θέματα. Δείτε φω-
τογραφίες από τις συναντήσεις:

Συναντήσεις με τις ομάδες
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Φέτος ψηφίσαμε
στις Ευρωεκλογές!
Στην πανευρωπαϊκή καμπάνια για ώθηση του
κοινού να συμμετάσχει στις Ευρωεκλογές του
Μαΐου συμμετείχε και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος
Ποδοσφαιριστών! Μετά τη συμφωνία της FIFPro
Europe και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
την υπογραφή της μεταξύ τους συμφωνίας τον
Φεβρουάριο του 2019, δέκα σύνδεσμοι ποδο-
σφαιριστών σε ισάριθμες χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ανέλαβαν να προωθήσουν την κα-
μπάνια. Ανάμεσα τους και ο ΠΑ.Σ.Π. Σκοπός ήταν
να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σχετικά με τις Ευ-
ρωεκλογές του 2019 και να προωθηθεί η σημα-
σία της συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών
στις εκλογές.
Ο ΠΑ.Σ.Π., σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπεί-
ας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, ετοί-
μασε μικρά βίντεο με τη συμμετοχή διεθνών Κυ-
πρίων ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών

και κοινοτικών παικτών, οι οποίοι ώθησαν τον
κόσμο να ψηφίσει. Στα γυρίσματα συμμετείχαν
οι πρεσβευτές Ανδρέας Αβραάμ, Γιάννης Ταρα-
λίδης, Γιώργος Μερκής, Έλενα Αριστοδήμου,
Κωνσταντίνα Παφίτη, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Λου-
κρητία Χρυσοστόμου, Μάριος Αντωνιάδης, Νε-
όφυτος Μιχαήλ, Πιέρος Σωτηρίου, Τάσος Κίσ-
σας, Φάνος Κατελάρης, Φύτος Κυριάκου, Ρενά-
το Μαργκάσα και Ούρκο Πάρντο.
Ακολούθησε η δημοσιογραφική διάσκεψη στις
9 Μαΐου 2019, την Ημέρα της Ευρώπης, στο Σπί-
τι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία, όπου
παρουσιάστηκε και επίσημα στο κοινό η σειρά
των σύντομων βίντεο. Στη διάσκεψη, ο επικε-
φαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου κ. Ανδρέας Κεττής αναφέρθηκε στο
μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε τον Φε-
βρουάριο του 2019 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και της FIFPro Europe και υπενθύμι-

σε ότι το κεντρικό μήνυμα των βίντεο είναι πως
«Η Ευρώπη είναι μια ομάδα, μια οικογένεια κρα-
τών που συνεργάζεται για το κοινό καλό, που
αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για
μια δίκαιη κοινωνία όπου όλοι έχουμε ίσες ευ-
καιρίες στο παιχνίδι».
Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. κ. Σπύ-
ρος Νεοφυτίδης, στο δικό του χαιρετισμό, είπε:
«Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε στο συμ-
βούλιο της FIFPro το θέμα της συνεργασίας με
την Ε.Ε., ο ΠΑ.Σ.Π. τέθηκε επικεφαλής της ιδέας
αυτής και σήμερα νιώθουμε πραγματικά πολύ
υπερήφανοι για το αποτέλεσμα και την αντα-
πόκριση των μελών μας. Θεωρούμε υποχρέω-
ση μας να στηρίξουμε την καμπάνια για τις Ευ-
ρωεκλογές, γιατί η Ε.Ε. αποτελεί την αιχμή του
δόρατος για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων
των αθλητών και ιδιαίτερα των ποδοσφαιρι-
στών».

Σκανάρετε το QR code
για να δείτε το βίντεο
των ποδοσφαιριστών!
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Μετά από πέντε προκριματικούς του Red Bull – Neymar Jr’s Five σε όλη τη Κύπρο, 16 ομάδες από
Αμμόχωστο, Λάρνακα, Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο έπαιξαν στην Τελική Φάση στις 5 Μαΐου 2019,
στην πλατεία παλαιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Στον κυπριακό τελικό προκρίθηκαν η Lakatamia FC
και η Antofagasta FC. Η Antofagasta FC κέρδισε 3-0 και θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον Πα-
γκόσμιο Τελικό Red Bull – Neymar Jr’s Five στη Βραζιλία το καλοκαίρι! Η πρωταθλήτρια ομάδα
αντιμετώπισε από κει και πέρα σε ένα αγώνα επίδειξης την ομάδα του ΠΑ.Σ.Π. που την αποτελού-
σαν οι Άγγελος Περικλέους, Γιώργος Πεγκλής, Μάριος Νεοφύτου, Μάριος Χριστοδούλου και Ze
Vitor. Η ομάδα του ΠΑ.Σ.Π. επικράτησε με 5-1. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί:  Η κάθε ομά-
δα έχει 5 παίκτες και δεν υπάρχουν τερματοφύλακες.  Όταν μια ομάδα σκοράρει, η αντίπαλη ομά-
δα χάνει ένα παίκτη.  Ο αγώνας διαρκεί 10 λεπτά ή μέχρι μία ομάδα μείνει χωρίς παίκτη. Φέτος ο
θεσμός πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά στη Κύπρο.

Στήριξη στο Red Bull Neymar Jr’s Five

Στη Football Stars Day
συμμετείχε και ο ΠΑ.Σ.Π.
Την Πρωτομαγιά του 2019 διεξήχθη στην ΑΕΚ Αρένα η Football Stars Day, το All-
Star Game των ποδοσφαιριστών του κυπριακού πρωταθλήματος, όπου όλα τα έσο-
δα της εκδήλωσης θα αξιοποιούνταν στην ανέγερση της πτέρυγας που θα στεγά-
σει το Τμήμα Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών στο Μακάρειο Νοσοκομείο.
Την εκδήλωση στήριξε και ο ΠΑ.Σ.Π., με τον πρόεδρο του Δ.Σ. Γιώργο Μερκή να δη-
λώνει στη Διάσκεψη πριν την εκδήλωση: «Θέλω να συγχαρώ το ‘Γκολ στην Ζωή’ για
την πρωτοβουλία. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα αλλά να περάσουμε ένα μήνυ-
μα για την άλλη πλευρά του ποδοσφαίρου. Την πλευρά της φιλανθρωπίας και της αν-
θρωπιάς». Καινοτομία της φετινής εκδήλωσης ήταν η συμμετοχή τεσσάρων γυναι-
κών σε κάθε ομάδα, Κύπριων και Ξένων.

Στη μάχη κατά 
του ντόπινγκ!
Η τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου 2018
αφιερώθηκε από τον ΠΑ.Σ.Π. στο πολύ σοβα-
ρό θέμα των απαγορευμένων ουσιών και του
ντόπινγκ. Ο Σύνδεσμος λάνσαρε εκστρατεία
ενημέρωσης με τίτλο: «Μην βρεθείς θετικός,
ούτε κατά λάθος!». Ο ΠΑ.Σ.Π. ετοίμασε και σχε-
τικό έντυπο, στο οποίο οι ποδοσφαιριστές μπο-
ρούν να βρουν σημαντικές πληροφορίες αλλά
και ενημέρωση για να αποφύγουν να θέσουν
σε κίνδυνο την καριέρα τους ή ακόμη χειρότε-
ρα τη ζωή τους.
Ο ΠΑ.Σ.Π. πραγματοποίησε σειρά ενημερώσε-
ων με εκπροσώπους ποδοσφαιριστριών του
Γυναικείου Πρωταθλήματος και με τους εκ-
προσώπους ποδοσφαιριστών των ομάδων Α’
Κατηγορίας. Το σχετικό ενημερωτικό έντυπο
στάλθηκε και στις ομάδες για να το παραλά-
βουν οι ποδοσφαιριστές.
Όπως υπενθύμισε ο ΠΑ.Σ.Π., «ντόπινγκ» είναι η
χρήση οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας
ή απαγορευμένης μεθόδου χορήγησης ουσίας.
Εάν εντοπιστεί ποδοσφαιριστής να κάνει χρήση
απαγορευμένων ουσιών θα αποκλειστεί από το
ποδόσφαιρο. Οι απαγορευμένες ουσίες και μέ-
θοδοι χρησιμοποιούνται συνήθως για να αυ-
ξάνουν την απόδοση αλλά ταυτόχρονα θέτουν
την υγεία σε μεγάλο κίνδυνο (νευρικές διατα-
ραχές, μυϊκοί τραυματισμοί, καρδιακά προ-
βλήματα, καρκίνος κλπ).

Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου, η Αστυνομία των
Βάσεων Ακρωτηρίου σε συνεργασία με τον
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) διορ-
γάνωσαν το καθιερωμένο τουρνουά ακαδη-
μιών «Αθλούμαι Ενάντια στη Βία». Το τουρ-
νουά διεξήχθη στο Κοινοτικό Στάδιο Τραχω-
νίου με συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών.
Χορηγός και υποστηρικτής του Τουρνουά
ήταν ο ΠΑ.Σ.Π. Ο Σύνδεσμος εκπροσωπήθη-
κε με ποδοσφαιριστές, οι οποίοι γνώρισαν τα
παιδιά και μοίρασαν αυτόγραφα. Επιπλέον, ο
ΠΑ.Σ.Π. προσκάλεσε στο χώρο τον ποδίατρο
Δρ. Χρήστο Νικολόπουλο ο οποίος πραγμα-
τοποιούσε δωρεάν πελματογράφημα στα παι-
διά, τις εταιρείες Pathin και Kronos, που δώ-
ρισαν στα παιδιά αυτοκόλλητα ποδοσφαιρι-
στών του Κυπριακού Πρωταθλήματος Panini
και το εστιατόριο Buffalo Wings and Rings μα-

ζί με την μασκότ Buffalo Chef, που έδωσαν
την ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν στο παι-
χνίδι «Σουτ στον Στόχο» κι επίσης τους μοί-
ρασαν εκπτωτικά κουπόνια για δωρεάν φα-
γητό!

Ο ΠΑ.Σ.Π. στο 8ο Τουρνουά 
«Αθλούμαι Ενάντια στη Βία»

Οι σχολικές επισκέψεις είναι πάντοτε πο-
λύ σημαντικές για την υλοποίηση των στό-
χων του ΠΑ.Σ.Π., αφού τα παιδιά λαμβά-
νουν πολύ πιο εύκολα τα σημαντικά κοι-
νωνικά μηνύματα που στέλνει ο αθλητι-
σμός και το ποδόσφαιρο. Τον Οκτώβριο,
αντιπροσωπεία του ΠΑ.Σ.Π. επισκέφθηκε
το Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου στα πλαίσια της
ημερίδας ενάντια σε Βία και Ρατσισμό. Οι
Βαγγέλης Κυριάκου, Nikola Gligorov, Boris
Kleyman και Bojan Markoski συνόδευσαν
τον Σπύρο Νεοφυτίδη κι αφού μίλησαν στα
παιδιά για τα αρνητικά φαινόμενα της Βίας
και του Ρατσισμού, φωτογραφήθηκαν μα-
ζί τους και τους μοίρασαν αυτόγραφα!

Στο Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου 
ενάντια σε Βία και Ρατσισμό!

Με αφορμή τον άδικο χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή Γιώργου Ξενίδη,
από ανακοπή καρδίας μόλις στα 45 του χρόνια, ο εκτελεστικός πρόεδρος
του ΠΑ.Σ.Π., κ. Σπύρος Νεοφυτίδης, απέστειλε στα ΜΜΕ επιστολή, όπου
αναφέρθηκε στις μεγάλες προσπάθειες που κάνει ο ΠΑ.Σ.Π. για να στη-
ρίξει τους ποδοσφαιριστές ενόψει της ολοκλήρωσης της καριέρας τους.
«Ένας αθλητής ο οποίος δεν έχει προετοιμαστεί από νωρίς για να έχει ένα
μεταβατικό στάδιο αλλαγής στην καριέρα του ή το επάγγελμα του, δίνο-
ντας έμφαση στον τρόπο ζωής του (διατροφικές συνήθειες, εκγύμναση,
ιατρική παρακολούθηση κλπ), χρειάζεται υποστήριξη για να μπορέσει να
συνεχίσει την ζωή του με ασφάλεια. Όταν φτάσει η στιγμή της αποχώρη-
σης από την ενεργό δράση, τότε για πολλούς αθλητές που δεν έχουν προ-
ετοιμαστεί αποτελεί ‘τον πρώτο θάνατο’», έγραψε ο κ. Νεοφυτίδης. «Δυ-
στυχώς η μεγάλης διάρκειας προσπάθεια για επίτευξη των στόχων στον
αθλητισμό από πολύ μικρή ηλικία, η σωματική πίεση κάτω από αντίξοες
συνθήκες εργασίας ή άθλησης, τα πολλά συμπληρώματα διατροφής, η
χορήγηση βιταμινών και άλλων ουσιών για βελτίωση της απόδοσης, το
στυλ ζωής και πολλοί άλλοι παράγοντες, επιβαρύνουν την υγεία των αν-
θρώπων αυτών, χωρίς τις περισσότερες φορές να γίνεται καν αντιληπτό
ιδιαίτερα από τους ίδιους», πρόσθεσε, ενώ ακολούθως αναφέρθηκε στην
ανάγκη δημιουργίας σχετικού προγράμματος: «Η δημιουργία ενός προ-
γράμματος πρόληψης και στήριξης της ψυχικής υγείας των ποδοσφαιρι-
στών και γιατί όχι όλων των αθλητών, θα μπορέσει να βοηθήσει στην
έγκαιρη επισήμανση αυτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ψυ-

χική τους υγεία και στην παροχή βοήθειας προς αυτούς μέσων εξωτερι-
κών συνεργατών (γυμναστών, διατροφολόγων, ψυχολόγων, καρδιολό-
γων κλπ). Στόχος του προγράμματος θα είναι να καλύψει το κενό που
υπάρχει και να γίνει όσο το δυνατό πιο νωρίς η διάγνωση του οποιουδή-
ποτε προβλήματος μέσα απο την ενημέρωση και την εκπαίδευση».

Σημαντική η προετοιμασία για την επόμενη μέρα
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Οι τραυματισμοί είναι δυστυχώς αναπόσπαστο κομμάτι του ποδοσφαίρου και κάθε χρόνο δεκά-
δες παίκτες στην Κύπρο αναγκάζονται να περάσουν από τη διαδικασία αυτή, κάποιοι με σοβα-
ρούς τραυματισμούς και άλλοι με λιγότερο σοβαρούς. Ο ΠΑ.Σ.Π. στηρίζει τους παίκτες με διάφο-
ρους τρόπους, οικονομικά αν χρειαστεί, μέσω των προγραμμάτων ασφάλισης, αλλά και ηθικά. Κα-
μιά φορά, μία ανθοδέσμη και ευχές για γρήγορη ανάρρωση, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά
τους παίκτες στο ψυχολογικό κομμάτι…

Ο Σύνδεσμος δίπλα 
στους τραυματίες

Ανδρέας Θεμιστοκλέους

Aνδρέας Φράγκος Αντώνης Μούσιης

Κρίστης Ανδρέου Σταύρος Ζεβλάρης

Μάριος Δημητρίου

Τιμόθεος Παύλου
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Φιέστα Ακαδημιών με Buffalo   Chef και μπόλικα παιχνίδια!
Την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Καλογεροπούλειο Στά-
διο στη Λεμεσό η Φιέστα του ΠΑ.Σ.Π. για τα παιδιά που συμμετείχαν στο
Soccer Mania League 2018/19 με Μέγα Χορηγό το εστιατόριο Buffalo Wings
& Rings. Στην Φιέστα έδωσε το παρών του κι ο κύριος Buffalo Chef, η μασκότ
του Μέγα Χορηγού, που φωτογραφήθηκε με όλα τα παιδιά, τους μοίρασε δω-
ράκια ενώ έδωσε και ρεσιτάλ… χορευτικών ικανοτήτων! Δόθηκαν κύπελλα σε
όλες τις ομάδες και μετάλλια σε όλα τα παιδιά. Στις απονομές παρευρέθηκαν
ο ιδιοκτήτης του Buffalo Wings & Rings, κ. Fouad Batshon, και ο Εκτελεστικός
Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. κ. Σπύρος Νεοφυτίδης.
Στο χώρο βρίσκονταν DJ, Face Painters με μπαλονοκατασκευές  και διάφορα
αθλητικά παιχνίδια, με τα δώρα στους νικητές να αποτελούν προσφορά του
ΠΑ.Σ.Π., των αυτοκόλλητων Panini με Ποδοσφαιριστές, των Blue Pharmacies
και της Lander Polar Ice. Επίσης κληρώθηκαν φανέλες με αυτόγραφα και άλ-
λα δώρα στα παιδιά από τον ΠΑ.Σ.Π. και την ΠΑΘΗΝ.

Σκανάρετε το QR code για
να δείτε το mini movie
από την εκδήλωση!

«Σουτ στον στόχο»
Στην Φιέστα ΠΑ.Σ.Π. Soccer Mania League
2019, ένα από τα πολλά παιχνίδια στα
οποία έπαιξαν τα παιδιά ήταν και αυτό
του «Σουτ στον στόχο», προσφορά του
Μέγα Χορηγού της Φιέστας, εστιατορίου
Buffalo Wings & Rings. Από τα 800 περί-
που παιδιά που συμμετείχαν, τα 79 πέτυ-
χαν τον στόχο! Απ΄ αυτά μέσω κλήρωσης
αναδείχθηκε ο μεγάλος τυχερός, ο οποί-
ος ήταν ο Στέφανος Αγαθοκλέους (ακα-
δημίες Απόλλωνα), ο οποίος κέρδισε ένα
γεύμα μαζί με την οικογένεια του στο
εστιατόριο του Μέγα Χορηγού!
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Για πρώτη φορά, ο ΠΑ.Σ.Π. άνοιξε
την πόρτα στους συμμετέχοντες
και για τα Αμερικάνικα πανεπιστή-
μια. Πάνω από 60 γονείς παρευρέ-
θηκαν τη Δευτέρα 25 Μαρτίου
2019 στο Δασάκι, στα πλαίσια των
ετήσιων ποδοσφαιρικών αξιολο-
γήσεων, για να ενημερωθούν από
τον director of recruitment and ed-
ucation της Global Premier Schol-
arships, Ross Weatherstone, ο οποί-
ος ήρθε στην Κύπρο από τα κε-
ντρικά της GPS στη Βοστόνη, για
να μιλήσει στους ενδιαφερόμενους
διεκδικητές ποδοσφαιρικών υπο-
τροφιών στις ΗΠΑ. Η Global Pre-
mier Scholarships αποτελεί πα-
ράρτημα της ποδοσφαιρικής ακα-
δημίας Global Premier Soccer (GPS)
International, η οποία με τη σειρά
της στην Κύπρο εκπροσωπείται
από τη ακαδημία GPS SEE / Valen-
cia CF Cyprus.

Με ρεκόρ συμμετοχών πραγματοποι-
ήθηκαν τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019,
για μία ακόμη χρονιά, οι ετήσιες πο-
δοσφαιρικές αξιολογήσεις του ΠΑ.Σ.Π.,
που προσφέρουν μοναδικές σπουδα-
στικές ευκαιρίες στα μέλη του Συνδέ-
σμου. Οι αξιολογήσεις έλαβαν χώρα
στο γήπεδο του Εθνικού Άχνας στο Δα-
σάκι. Στις φετινές αξιολογήσεις συμ-
μετείχαν πάνω από 110 ποδοσφαιρι-
στές και ποδοσφαιρίστριες ηλικίας 15
με 22 ετών, ένας αριθμός που αποτελεί
ρεκόρ των τελευταίων επτά ετών. Το
γενικό πρόσταγμα της ημέρας είχε ο
Daniel Gibson εκ μέρους της Άγγλο-
αμερικάνικης αθλητικής εταιρείας σκά-
ουτινγκ PASS4Soccer, η οποία έχει ανα-
λάβει την αξιολόγηση των υποψηφίων.
Η όλη διαδικασία διήρκεσε από νωρίς
το πρωί, μέχρι αργά το απόγευμα. Πριν
από την έναρξη των αξιολογήσεων, οι
συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στο
χώρο του γηπέδου, όπου η υπεύθυνη
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του
ΠΑ.Σ.Π., Σίλεια Βάσου, τους έκανε σχε-

τική ενημέρωση.
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα

που μετέχουν στο πρόγραμμα υπο-
τροφιών του ΠΑ.Σ.Π. είναι: Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, UCLan Cyprus, Frederick
University, Alexander College / UWE
Bristol, CTL Eurocollege Limassol.
Ο ΠΑ.Σ.Π εκφράζει ιδιαίτερες ευχαρι-

στίες στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου (Sport Science & Physical Edu-
cation Program) για την πραγματο-
ποίηση των εργομετρικών ταχύτητας,
αλλά και στον Εθνικό Άχνας για τη στή-
ριξη για την πραγματοποίηση των
αξιολογήσεων

Ρεκόρ συμμετοχών και φέτος
στις αξιολογήσεις του ΠΑ.Σ.Π.!

Οι πρωτεύσαντες στις αξιολογήσεις
Ο Αντώνης Μίτας του Απόλλωνα Λεμεσού (U19) ήταν ο ποδοσφαιριστής με τον ψηλότερο βαθ-
μό αξιολόγησης στις ετήσιες αξιολογήσεις του ΠΑ.Σ.Π. που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Μαρ-
τίου. Ο νεαρός βραβεύτηκε στα πλαίσια των PASP Football Awards, ενώ έλαβε και μια πλήρη υπο-
τροφία από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι η τρίτη χρονιά που το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
παραδίδει το συγκεκριμένο βραβείο και συνάμα και η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που ο πρώτος
ποδοσφαιριστής τυγχάνει να ανήκει στο δυναμικό του Απόλλωνα. Θυμίζουμε ότι πρώτος πέρ-
σι με βάση την αξιολόγηση της PASS4Soccer ήταν ο Ντανίλο Σπόλιαριτς.
Οι 5 πρώτοι νεαροί ποδοσφαιριστές κατά σειρά, με βάση την αξιολόγηση από την PASS4Soc-
cer, για το 2019 ήταν: Αντώνης Μίτας (Απόλλων), Ανδρέας Τσοκκάς (Πάφος), Γιάννης Σατσιάς
(ΑΠΟΕΛ), Ευαγόρας Χαραλάμπους (Πάφος), Μιχάλης Χριστοδούλου (ΑΠΟΕΛ).
Από κει και πέρα, όλοι όσοι συμμετείχαν στις ποδοσφαιρικές αξιολογήσεις έχουν πλέον το δι-
καίωμα να λάβουν υποτροφία σε ένα από τα έξι ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με τα οποία ο
ΠΑ.Σ.Π. συνεργάζεται στη Κύπρο.

Εκπαιδευτική «πρόσβαση» στις ΗΠΑ
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Στο παγκόσμιο συνέδριο “World Player Devel-
opment Conference” της UNI Global, που διεξή-
χθη το τριήμερο 2-4 Απριλίου 2019 στο Άμστερ-
νταμ, 
με θέμα τα εργασιακά δικαιώματα των αθλητών
όλων των αθλημάτων, παρευρέθηκε αντιπρο-
σωπεία του ΠΑ.Σ.Π., αποτελούμενη από τον εκτε-
λεστικό πρόεδρο κ. Σπύρο Νεοφυτίδη και την
υπεύθυνη του γραφείου κα. Σίλια Βάσου. Το συ-
νέδριο φιλοξενήθηκε από το παγκόσμιο συνδι-
καλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών, FIFPro,

στην έδρα της στην Ολλανδία. Ο ΠΑ.Σ.Π. ήταν
ένας από τους 105 αντιπρόσωπους απ΄ όλο τον
κόσμο που παρευρέθηκαν στο συνέδριο. Ανά-
μεσα στους παρευρισκόμενους βρίσκονταν ορ-
γανωμένοι φορείς που εκπροσωπούν αθλητές
στα αθλήματα ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, ρά-
γκμπι, κρίκετ, πετόσφαιρα, γαελικό ποδόσφαι-
ρο, φούτμπολ (NFL), καθώς και άλλοι φορείς
όπως η επιτροπή αθλητών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Η διοργανώτρια του συνεδρίου, η UNI Glob-
al, είναι ένα παγκόσμιο συνδικαλιστικό όργανο

με έδρα τη Νιόν της Ελβετίας, που εκπροσωπεί
20 εκατομμύρια εργαζόμενους από 150 χώρες.
Στο συνέδριο συζητήθηκαν μια σειρά από ση-
μαντικά θέματα όπως τα δικαιώματα των ανη-
λίκων αθλητών, η διευκόλυνση της μετάβασης
των αθλητών σε μια νέα καριέρα μετά το τέλος
της αθλητικής τους πορείας, η ψυχική υγεία των
αθλητών και ιδιαίτερα αυτών που ολοκληρώ-
νουν την αθλητική τους καριέρα, το ρόλο των
τοπικών συνδέσμων στην στήριξη των αθλητών
κ.α.

O ΠΑ.Σ.Π. στο παγκόσμιο συνέδριο της UNI Global

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. κ. Σπύρος Νεοφυτίδης και ο
πρόεδρος του συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθη-
γητής Νίκος Καρτακούλλης ταξίδεψαν το διήμερο 28-29 Μαρτίου
2019 στις Βρυξέλλες, όπου παρευρέθηκαν σε τελετή υπογραφών με
σκοπό την έναρξη της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου που αφο-
ρά την ακεραιότητα του ποδοσφαίρου. Στην τελετή που πραγμα-
τοποιήθηκε στο γραφείο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο
ΠΑ.Σ.Π. και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μαζί με άλλους οργανισμούς
όπως το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Παρατηρητήριο (CIES), το Sport Bet-
ting Integrity (ESSA), το MFP και την Ένωση Αθλητών της Ε.Ε. (EU
Athletes) συμφώνησαν να συνεργαστούν υπό το ευρωπαϊκό σχέδιο
που αφορά την ηθική του ποδοσφαίρου για την περίοδο 2019-2021.
«Το σχέδιο αυτό θα βοηθήσει σημαντικά τον ΠΑ.Σ.Π. στην απόκτη-
ση τεχνογνωσίας σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση των παράνομων
πρακτικών στο ποδόσφαιρο», τόνισε ο εκτελεστικός πρόεδρος του
ΠΑ.Σ.Π. κ. Σπύρος Νεοφυτίδης.

Συνεργασία 
με Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
σε ευρωπαϊκό σχέδιο

Μέχρι και οι ποδοσφαιριστές της Premier League
ενθαρρύνονται να προετοιμαστούν για τη ζωή
μετά το ποδόσφαιρο, έστω κι αν είναι ακόμη σε
νεαρή ηλικία κι έχουν μόλις υπογράψει το πρώτο
τους συμβόλαιο. Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών
Ποδοσφαιριστών στην Αγγλία (PFA) επισκέπτε-
ται τακτικά τις ομάδες του Πρωταθλήματος της
Premier League κάτω των 23 για να ενημερώσει
τους ποδοσφαιριστές και να τους συμβουλέψει
ώστε να σχεδιάσουν το μέλλον τους μετά το πο-
δόσφαιρο. Ο Paul Raven, υπεύθυνος των εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων της PFA και πρώην πο-
δοσφαιριστής της West Bromwich Albion, δήλω-
σε: «Είναι καλύτερο οι ποδοσφαιριστές να αρχί-

σουν να σχεδιάζουν σε νεαρή ηλικία το μέλλον
τους. Δεν έχει σημασία πόσο καιρό θα παίζουν
ποδόσφαιρο, σε κάποιο σημείο, αργά ή γρήγο-
ρα θα καταλήξουν έξω από το παιχνίδι ως πρώ-
ην ποδοσφαιριστές. Αν υπάρξει ένα δομημένο
σχέδιο τότε θα είναι ομαλότερη η μετάβαση στη
ζωή μετά το ποδόσφαιρο. Έχουμε πρώην ποδο-
σφαιριστές που είναι γιατροί, πιλότοι, εργάτες σε
πετρελαιοφόρα, οδηγοί ταξί κλπ. Φθάνει να διε-
ρευνήσουν οι ποδοσφαιριστές τα ενδιαφέροντά
τους και να κατανοήσουν τα προτερήματά τους,
ώστε να σχεδιάσουν το μέλλον τους.»
Εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχει και ο ΠΑ.Σ.Π.
στα μέλη του εδώ και αρκετά χρόνια. Οι ποδο-

σφαιριστές μπορούν να αποκτήσουν υποτροφία
στον κλάδο που τους ενδιαφέρει βάση συμφω-
νιών που έχει συνάψει ο ΠΑ.Σ.Π. με έξι εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα στη Κύπρο: Ευρωπαϊκό Πανεπι-
στήμιο, UCLan Cyprus, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
Frederick University, Alexander College/UWE
Bristol, Ctl Eurocollege Limassol.

Paul Raven: «Αργά ή γρήγορα
γίνεσαι πρώην ποδοσφαιριστής!»

FIFPro και ΠΑ.Σ.Π. λάνσαραν το «Mind the Gap»

Στόχοι του «Mind the Gap»:

Το «Mind the Gap» θα υποστηρίξει τις ενώσεις ποδοσφαιριστών της κάθε χώρας
για τη δημιουργία ενός συστήματος ώστε οι ποδοσφαιριστές να αποκτήσουν νέ-
ες δεξιότητες και προσόντα.
Θα καθοριστούν βέλτιστες πρακτικές και προσόντα που χρειάζονται ως ιδανικές
προδιαγραφές εργασίας ενός PDM (Player’s Development Manager). 
Οι νέοι PDM θα διοριστούν στις ενώσεις ποδοσφαιριστών. Θα λάβουν εντατική
εκπαίδευση και θα γίνουν μέρος ενός δικτύου ανταλλαγής ιδεών και πληροφο-
ριών αλλά και θα παρέχουν συμβουλές σταδιοδρομίας στους αθλητές.
Θα δημιουργηθεί μία διαδικτυακή ηλεκτρονική πύλη σταδιοδρομίας που θα φέ-
ρει σε επαφή ποδοσφαιριστές με τους υποψήφιους εργοδότες. Εκεί θα υπάρχει βά-
ση δεδομένων με C.V. ποδοσφαιριστών.

Η FIFPro λάνσαρε το πρόγραμμα «Mind the Gap» για να βοη-
θήσει τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στη μετάβαση τους
σε μια νέα καριέρα.
Η FIFPro εφάρμοσε το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχοντας 14
συνεργάτες – μεταξύ των οποίων και ο ΠΑ.Σ.Π. – για να υπο-
στηρίξει τους ποδοσφαιριστές και άλλους αθλητές να προ-
γραμματίσουν τη ζωή τους μετά την αθλητική σταδιοδρομία
τους. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμ-
μα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όταν οι ποδοσφαιριστές σταματούν να αγωνίζονται, η ζωή
τους μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη. Ξαφνικά και μερικές φο-
ρές χωρίς προειδοποίηση, ένα κενό (gap) ανοίγει στη ζωή τους:
πτώση του εισοδήματος, απώλεια αυτοπεποίθησης και μονα-
ξιά είναι μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Οι ποδοσφαιριστές έχουν συχνά λιγότερα ακαδημαϊκά προ-
σόντα και λιγότερη εργασιακή εμπειρία από  τους ανταγωνιστές
τους στην αγορά εργασίας.
Μόνο το 13% των ενεργών ποδοσφαιριστών στην Ευρώπη
έχουν λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε σύγκριση με τον γε-
νικό μέσο όρο του ανδρικού πληθυσμού στην ΕΕ που είναι
53%.
Στις γυναίκες ποδοσφαιρίστριες τα πράγματα είναι κάπως κα-
λύτερα αφού τείνουν να είναι καλύτερα προετοιμασμένες. Πε-
ρίπου το 46% των γυναικών ποδοσφαιριστριών σπουδάζουν
ενώ το 67% ήδη έχει άλλη δουλειά.
Συχνά οι ποδοσφαιριστές παραμελούν την εκπαίδευσή τους και
εστιάζουν μόνο στη ποδοσφαιρική τους καριέρα, ενώ οι ερ-
γοδότες τους, τα ποδοσφαιρικά σωματεία δηλαδή, δεν τους
ενθαρρύνουν για να προετοιμαστούν για μια δεύτερη στα-
διοδρομία.
Το γεγονός ότι ο αμυντικός της Juventus και ιταλός διεθνής
ποδοσφαιριστής Giorgio Chiellini πρόσφατα ολοκλήρωσε τον
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο
μας δίνει να καταλάβουμε ότι ακόμη και οι ποδοσφαιριστές
μεγάλης κλάσης και υψηλών συμβολαίων χρειάζονται ακα-
δημαϊκή μόρφωση.
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Στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Διοίκη-
ση Αθλητικών Σωματείων» που διοργάνωσε ο
Οργανισμός AnPaNi στο ξενοδοχείο Radisson
Blu στη Λάρνακα την Παρασκευή 15 Μαρτίου,
ένας από τους τρεις κύριους ομιλητές ήταν ο
εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. και αντι-
πρόεδρος της FIFPro Division Europe κ. Σπύρος
Νεοφυτίδης. Σκοπός και στόχος της Ημερίδας
ήταν να επιμορφωθούν οι παρευρισκόμενοι σχε-
τικά με τις σύγχρονες μεθόδους Οργάνωσης και
Διοίκησης Αθλητικών Σωματείων. Ο κ. Νεοφυ-
τίδης κάλυψε το θέμα «Πως επηρεάζονται οι
αθλητές από την μέθοδο Διοίκησης των Σωμα-
τείων». Παρέθεσε μια σειρά από δεδομένα που
απέδειξαν την ανάγκη οι ποδοσφαιριστές να ερ-
γοδοτούνται από οργανισμούς που ενεργούν
με πλάνο και με υπευθυνότητα. Αρκετές ήταν οι
ερωτήσεις που δέχτηκε ο εκτελεστικός πρόε-
δρος του ΠΑ.Σ.Π. από το κοινό, μετά το τέλος
της παρουσίασης του. Στην Ημερίδα μίλησαν
επίσης ο Α’ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος ΑΕΚ Αθηνών κ. Μηνάς Λυσάνδρου (ο
οποίος λίγες μέρες μετά ψηφίστηκε ως πρόε-

δρος της Σούπερ Λίγκας), ο οποίος κάλυψε το
θέμα «Σύγχρονη μέθοδος Οργάνωσης & Διοί-
κησης Αθλητικών Σωματείων» και ο κ. Λεόντιος
Τσέλεπος, Μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΑ, ο οποίος ανέ-

πτυξε το θέμα «Αθλητική χορηγία και προσέλ-
κυση χορηγών». Συντονιστής της Ημερίδας ήταν
ο πρόεδρος της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύ-
πρου κ. Ηρόδοτος Μιλτιάδους.

Στην ημερίδα «Διοίκηση Αθλητικών Σωματείων»
ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π.

Ο ΠΑ.Σ.Π. διοργάνωσε τον Νοέμβριο και Δε-
κέμβριο του 2018 το πρόγραμμα «Cytavision
εκπαιδευτικά σεμινάρια πρώτων βοηθειών για
Ποδοσφαιριστές». Με την ευγενική χορηγία της
Cytavision, ο Σύνδεσμος έδωσε την ευκαιρία
στους ποδοσφαιριστές να καταρτιστούν, απο-
κτώντας δίπλωμα Πρώτου Βοηθού. Σκοπός του
προγράμματος είναι να υπάρχουν σε κάθε προ-
πόνηση, ιδιαίτερα των ομάδων Β’, Γ’ Κατηγορίας
και Επίλεκτης ΣΤΟΚ, ποδοσφαιριστές με γνώ-
σεις στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατι-
κών. Υποστηρικτής στο όλο πρόγραμμα η Cy-
tavision, η οποία απέδειξε έμπρακτα την κοι-
νωνική της προσφορά προς τους ίδιους τους
πρωταγωνιστές των ποδοσφαιρικών γηπέδων
αλλά και τις ομάδες τους. Η αρχή έγινε στην
Λευκωσία στις 5 Νοεμβρίου 2018, ενώ ακο-
λούθησε η Λάρνακα στις 12 Νοεμβρίου 2018, η
επαρχία Αμμοχώστου στις 19 του μήνα, η Λε-
μεσός στις 26 Νοεμβρίου και η Πάφος στις 3
Δεκεμβρίου.

Cytavision Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών

Στο πολυθεματικό σεμινάριο της ΕΝΠ
Τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 η Ακαδημία της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου διοργάνωσε το πολυθε-
ματικό σεμινάριο που απευθυνόταν στους νεαρούς ποδοσφαιριστές της ΕΝΠ και στην προπο-
νητική ομάδα των ακαδημιών. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του «Τάσος Μάρ-
κου». Εκ των ομιλητών ήταν και ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. κ. Σπύρος Νεοφυτίδης όπου
ανέλυσε την ενότητα «Ρατσισμός και βία στο ποδόσφαιρο» ενώ ο Δρ. Κώστας Σχίζας πραγμα-
τοποίησε παρουσίαση για τις αναβολικές ουσίες στο ποδόσφαιρο.

Σεμινάριο αναλυτή
με πιστοποίηση από
InStat Scout & Once!
Το Ινστιτούτο Αθλητικής Ανάλυσης (Institute of
Sport Analysis), σε συνεργασία με τον Γιώργο
Πεγκλή, γραμματέα του Παγκύπριου Συνδέ-
σμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.), με την ευγε-
νική υποστήριξη των ΠΑ.Σ.Π και Σύνδεσμου Κυ-
πρίων Προπονητών Ποδοσφαίρου, σε συνερ-
γασία με την InStat Scout, την παγκόσμια πλατ-
φόρμα scouting και ανάλυσης αθλητών και ομά-
δων, διοργάνωσαν τον Μάιο το 1ο σεμινάριο
πιστοποίησης χρήσης του InStat Scout και Once
στην Κύπρο.
Το InStat Scout περιέχει βίντεο και δεδομένα
από 960.000 ποδοσφαιριστές από όλες τις χώ-
ρες και χρησιμοποιείται από περισσότερες από
10.000 ομάδες. Κάθε μήνα καταγράφει και ανα-
λύει περισσότερους από 6.000 αγώνες. Είναι
ιδανικό για αναλυτές, προπονητές, τεχνικούς
διευθυντές και scouters.

H PA Football Projects διοργά-
νωσε το διήμερο 30 Απριλίου
και 1 Μαΐου 2019 ένα πολύ εν-
διαφέρον σεμινάριο προπονη-
τικής και scouting στο ξενοδο-
χείο Mediterranean στη Λεμε-
σό με τίτλο «The Coach Con-
ference». Ένας εκ των ομιλητών
ήταν ο Xavi Moro εκ μέρους της
BCN Pro Soccer, η οποία απο-
τελείται αποκλειστικά από πρώ-
ην ποδοσφαιριστές και πρώην
προπονητές της Barcelona FC
με χρόνια εμπειρίας στην περί-
φημη ακαδημία της “La Masia”.
Στο σεμινάριο ομιλητές ήταν
επίσης ο προπονητής της U19
της Atletico Madrid, Jesus Mar-
cos κι ο scouter της Cagliari,
Alex Velykykh. Ο ΠΑ.Σ.Π. ως
υποστηρικτής του σεμιναρίου,
πρόσφερε στα μέλη του επιχο-
ρήγηση 25% για κάλυψη του
κόστους συμμετοχής.

Σεμινάριο προπονητικής με επιχορήγηση από τον ΠΑ.Σ.Π.!
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Η πορεία των 
Εθνικών ομάδων 

της Κύπρου 
τη σεζόν που 

μας πέρασε
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Σημαντικές εμπειρίες αποκόμισαν όλα τα αντιπροσω-
πευτικά μας συγκροτήματα, τόσο στα παιχνίδια επίσημων
υποχρεώσεων, όσο και στα φιλικά

Νεανίδων Κ18
Η Εθνική Νεανίδων πραγματοποίησε τον Οκτώ-
βριο του 2018 τρεις αγώνες στην Αττάλεια της
Τουρκίας, όπου γνώρισε ισάριθμες ήττες από την
Ελβετία (0-9), Τουρκία (1-3) και Αζερμπαϊτζάν (1-
2). Οι αναμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαί-
σιο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος. Η Ελβετία είχε αποδείξει πως
δημιούργησε μία ισχυρή ομάδα που δύσκολα θα
μπορούσε να ηττηθεί, ωστόσο η Κύπρος έδειξε
πολύ θετικά στοιχεία στα παιχνίδια απέναντι στην
Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν, όπου οι αγώνες κρί-
θηκαν στις λεπτομέρειες. 
Στις 12 Φεβρουαρίου η Εθνική Νεανίδων αγωνί-
στηκε σε φιλικό απέναντι στην Βόρειο Ιρλανδία,
όπου η Κύπρος ηττήθηκε με 3-0, σε παιχνίδι που
πραγματοποιήθηκε στη Δερύνεια. Μία ημέρα με-
τά, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττή-
θηκε με 5-0 από την Σλοβακία, στο ίδιο γήπεδο. 
Τον ερχόμενο Οκτώβριο η Εθνική Νεανίδων θα
συμμετέχει ξανά σε προκριματικό όμιλο για το
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων, με τους αγώ-
νες να πραγματοποιούνται στην Λευκορωσία. Εκεί
η Κύπρος θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις Αγγλία,
Σερβία και Λευκορωσία.

Εθνική Γυναικών
Η Εθνική Γυναικών θα αγωνιστεί για πρώτη φο-
ρά σε επίσημη διοργάνωση της UEFA και έχει
κληρωθεί για να αντιμετωπίσει τις Αλβανία, Πορ-
τογαλία, Φινλανδία και Σκοτία, με το πρώτο παι-
χνίδι να διεξάγεται στις 30 Αυγούστου 2019 απέ-
ναντι στην Σκοτία. Τα παιχνίδια θα πραγματο-
ποιηθούν για την προκριματική φάση του Ευ-
ρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 
Για σκοπούς καλύτερης προετοιμασίας της Εθνι-
κής μας ομάδας, διοργανώθηκε το τετραεθνές
τουρνουά Aphrodite Cup, στο οποίο συμμετεί-
χαν, πέραν της Κύπρου, η Εσθονία, Μάλτα και
Λιθουανία.
Στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στις 27 Φεβρου-
αρίου η Κύπρος νίκησε με 2-1 την Λιθουανία,
ενώ μία ημέρα μετά η χώρα μας γνώρισε την
ήττα από την Μάλτα με 0-1. Στο τρίτο και τε-
λευταίο παιχνίδι, η Κύπρος νίκησε στις 2 Μαρ-
τίου την Εσθονία με 1-0, δείχνοντας έτσι ότι η
ομάδα βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Εθνική Ανδρών Futsal
Η Εθνική Ανδρών Futsal ταξίδεψε για το Μαυ-
ροβούνιο τον Δεκέμβριο του 2018, όπου είχε
δύο φιλικές αναμετρήσεις απέναντι στην ομάδα
του Μαυροβουνίου. Στις 18/12/2018, το οποίο
έληξε ισόπαλο 4-4 και μία ημέρα μετά, όπου το
παιχνίδι έμεινε ξανά στην ισοπαλία (3-3). 
Οι δύο αυτοί φιλικοί αγώνες εντάσσονταν στο
πλαίσιο της προετοιμασίας του αντιπροσωπευ-

τικού μας συγκροτήματος, για τα παιχνίδια που
θα έδινε τον Ιανουάριο για την προκριματική φά-
ση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2020.
Στις 29 Ιανουαρίου 2019 η Κύπρος ταξίδεψε στην
Λετονία, όπου θα έδινε τους τρεις επίσημους
αγώνες της. Μία ημέρα μετά η Κυπριακή ομάδα
έμεινε στο ισόπαλο 0-0 με την Λετονία, ενώ στις
31 Ιανουαρίου γνώρισε την ήττα με 5-4 από την

Αγγλία, με γκολ που δέχθηκε μόλις εννέα δευτε-
ρόλεπτα πριν την λήξη του αγώνα. 
Στις 3 Φεβρουαρίου το αντιπροσωπευτικό μας
συγκρότημα συνέτριψε το Γιβραλτάρ με 11-0,
όμως η νίκη δεν ήταν αρκετή για να δώσει την
πρόκριση, αφού έμεινε στην 3η θέση του ομί-
λου με 4 βαθμούς έναντι 6 της Αγγλίας και 7 της
Λετονίας. 

Εθνική Παίδων Κ17
Στις 26/10/2018 η Εθνική Παίδων αντιμετώπι-
σε την Ελβετία για την πρεμιέρα του 5ου ομί-
λου της προκριματικής φάσης για το Ευρωπαϊ-
κό Πρωτάθλημα Κ17, όπου ηττήθηκε με 3-0. Η
Κυπριακή ομάδα φιλοξενούσε όλα τα παιχνί-
δια του ομίλου στην Πάφο, στα στάδια Πέγει-
ας και «Στέλιος Κυριακίδης».  
Τρεις ημέρες αργότερα η Εθνική Παίδων αντι-
μετώπισε την Σκοτία. Η Κύπρος ήταν μπροστά
στο σκορ από το 39’, ωστόσο δέχθηκε το γκολ
της ισοφάρισης στο 87’, με το παιχνίδι να ολο-
κληρώνεται στο 1-1.
Ο επόμενος αγώνας πραγματοποιήθηκε την
1/11/2018, όπου η Κύπρος ηττήθηκε από το
Κόσοβο με 1-0, γνωρίζοντας έτσι τον αποκλει-
σμό από την συνέχεια. 
Στην συνέχεια η Εθνική Παίδων κληρώθηκε για
να αντιμετωπίσει την Γαλλία, την Σλοβακία και
το Γιβραλτάρ, για την προκριματική φάση του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ17 2020. 
Στις 15 και 17 Ιανουαρίου η Εθνική Παίδων έδω-
σε δύο φιλικά απέναντι στην Δανία, όπου γνώ-
ρισε ισάριθμες ήττες, και στα δύο παιχνίδια με
σκορ 3-1. Στις 5 Φεβρουαρίου η Κύπρος αγω-
νίστηκε σε νέο φιλικό με την Ρουμανία, όπου
το σκορ έληξε στο 1-1, ενώ δύο ημέρες μετά οι
δύο ομάδες είχαν νέα φιλική αναμέτρηση, όπου
ξανά το σκορ έμεινε στο 1-1. Και τα τέσσερα
πιο πάνω φιλικά δόθηκαν σε κυπριακό έδαφος. 
Ακολούθησε η μετάβαση της Εθνικής Παίδων
τον Απρίλιο στη Ρουμανία για συμμετοχή σε φι-
λικό διεθνές τουρνουά. Στο πρώτο παιχνίδι η
Κύπρος νίκησε με 3-1 την Ρουμανία, στο δεύ-
τερο επικράτησε της Αϊτής με 3-2 στα πέναλτι
(0-0 κανονική διάρκεια) ενώ στη τελευταία ανα-
μέτρηση ηττήθηκε με 5-2 από την Ρωσία. 



Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α  

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  

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 l find us

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α  

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

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 l       find us

Τον Νοέμβριο 2018 η Εθνική Νέων ξεκίνησε τις
υποχρεώσεις της για την προκριματική φάση
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ19. Στο πρώ-
το παιχνίδι απέναντι στο Μαυροβούνιο, το οποίο
έγινε στο Δημοτικό Στάδιο Πέγειας, το σκορ έμει-
νε στο ισόπαλο 0-0, ενώ στο ίδιο γήπεδο η Κύ-
προς ηττήθηκε από την Ρωσία με 2-0 λίγες ημέ-
ρες μετά. Στις 19 Νοεμβρίου η Κύπρος αντιμε-
τώπισε την Λετονία, ξανά στην Πέγεια, όπου επι-
κράτησε με 1-0 και προκρίθηκε στoν Elite Round,
τερματίζοντας στην 2η θέση του ομίλου. 

Στην συνέχεια η Εθνική Νέων κληρώθηκε για να
αγωνιστεί με Πορτογαλία, Σκοτία και Τουρκία
για τον Elite Round των προκριματικών για το
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ19, όπου όλα τα παι-
χνίδια θα πραγματοποιούνταν από τις 20 μέχρι
τις 26 Μαρτίου στην Πορτογαλία. 
Στην πρεμιέρα η Κύπρος ηττήθηκε από την Πορ-
τογαλία με 3-0, ενώ στον δεύτερο αγώνα η Κύ-
προς γνώρισε νέα ήττα, αυτή την φορά από την
Σκοτία με 4-0. Στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι
στην Τουρκία η Κύπρος τα πήγε πολύ καλά, κα-

ταφέρνοντας να προηγείται με 2-1 μέχρι τα τε-
λευταία στάδια του αγώνα, ωστόσο στο 96’ δέ-
χθηκε το γκολ της ισοφάρισης (2-2).
Ακολούθησαν δύο φιλικά κόντρα στην Αρμενία
τον Απρίλιο του 2019, όπου το σκορ έμεινε και
στους δύο αγώνες στην ισοπαλία, 3-3 και 1-1.
Έπειτα η Εθνική Νέων αντιμετώπισε την Βουλ-
γαρία σε δύο ακόμα φιλικές αναμετρήσεις στον
Μάιο. Στο πρώτο παιχνίδι ηττήθηκε με 1-0, στο
δεύτερο το σκορ έμεινε στο ισόπαλο 0-0. 

H Eθνική Ανδρών συμμετείχε στην Γ’ κατηγορία
του Κύπελλου των Εθνών, το οποίο διοργανώ-
θηκε για πρώτη φορά φέτος, από τις 6 Σεπτεμ-
βρίου μέχρι και τις 19 Νοεμβρίου του 2018. Η
Κύπρος πέτυχε μία νίκη, είχε δύο ισοπαλίες και
δέχθηκε τρεις ήττες με αποτέλεσμα να τερματί-
σει στην 3η θέση και να υποβιβαστεί στην Δ’ κα-
τηγορία ως η χειρότερη 3η των ομίλων. Τα απο-
τελέσματα που είχε είναι τα εξής: 
Νορβηγία – Κύπρος...........................................2-0
Κύπρος – Σλοβενία ............................................2-1
Βουλγαρία – Κύπρος .........................................2-1
Σλοβενία – Κύπρος ............................................1-1
Κύπρος – Βουλγαρία .........................................1-1
Κύπρος – Νορβηγία.......................................... 0-2
Στις 2 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο
Δουβλίνο η κλήρωση για τα προκριματικά του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020. Η Κύπρος
κληρώθηκε σε όμιλο μαζί Βέλγιο, Ρωσία, Καζακ-
στάν, Σκοτία και Σαν Μαρίνο.
Ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της για τον όμιλο στις
21 Μαρτίου 2019 όπου επικράτησε εύκολα με 5-
0 του Σαν Μαρίνο, ενώ τρεις ημέρες αργότερα
η Κύπρος ηττήθηκε με 2-0 από το Βέλγιο. Και τα

δύο παιχνίδια είχαν διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ.
Ακολούθησαν δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις
για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τον
Ιούνιο, με ισάριθμες ήττες, 2-1 από την Σκοτία

και 1-0 από την Ρωσία, σε παιχνίδια όπου ντε-
μπούτο έκαναν νεαροί ποδοσφαιριστές, με την
Κύπρο να διεκδικεί το κέρδος μέχρι τέ-
λους.

Εθνική Νέων Κ19

Η Εθνική Ελπίδων συμμετείχε στην προκριματι-
κή φάση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ21.
Για τους εν λόγω αγώνες η Κύπρος τερμάτισε
στην 5η θέση του ομίλου (από έξι ομάδες), έχο-
ντας τα εξής αποτελέσματα:
Κύπρος – Μάλτα ...............................................2-1
Σουηδία – Κύπρος............................................4-1
Κύπρος – Τουρκία ............................................2-1
Κύπρος – Βέλγιο................................................0-2
Βέλγιο – Κύπρος................................................3-2
Κύπρος – Ουγγαρία .........................................0-2
Ουγγαρία – Κύπρος .........................................4-0
Κύπρος – Σουηδία............................................0-1
Τουρκία – Κύπρος ............................................4-0
Μάλτα – Κύπρος ...............................................1-1
Ακολούθησαν δύο φιλικοί αγώνες στην Κύπρο,
όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα
γνώρισε την ήττα από την Εθνική Γερμανίας Κ18,
ενώ εξήλθε ισόπαλο 1-1 απέναντι στην Γεωργία. 
Έπειτα πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για το
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ21, όπου η Κύπρος

κληρώθηκε να αγωνιστεί απέναντι σε
Γιβραλτάρ, Νορβηγία, Ολλανδία και

Λευκορωσία. Οι αγώνες προγραμματίζονταν να
διεξαχθούν από τις 20 Μαρτίου μέχρι τις 19 Νο-
εμβρίου στο 2019. Η Κύπρος ξεκίνησε με νίκη
τις υποχρεώσεις της στον όμιλο, όπου επικρά-
τησε του Γιβραλτάρ με 1-0, σε παιχνίδι που πραγ-
ματοποιήθηκε στο στάδιο «Αμμόχωστος». 

Τον Ιούνιο 2019, η Εθνική Ελπίδων ταξίδεψε στην
Ουκρανία για να συμμετέχει σε δύο φιλικά παι-
χνίδια. Στην πρεμιέρα γνώρισε την ήττα με 3-0
από την Ουκρανία, ενώ στην συνέχεια η Κυ-
πριακή ομάδα ηττήθηκε και από την Βουλγα-
ρία, με σκορ 5-4. 

Εθνική Ελπίδων Κ21 Εθνική Ανδρών
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With a history going back to the
1980s’, PASP (which are the initials in
Greek for ‘Pancyprian Footballers
Union’), is the organized body which
represents professional and amateur
footballers, adults and youth, locals
or foreigners, who play the beautiful
game on the island of Cyprus. PASP
is an official member of FIFPro, the
worldwide representative union of
footballers. PASP’s executive
president Mr. Spyros Neofytides is
also the elected vice president of
FIFPro Division Europe.
The Mission of PASP is to offer its
footballer-members continuous
protection, support and legal
advice. Ensuring the minimum
working conditions, the educational
programs for a second career
through PASP’s scholarships and the
Unified Insurance Plan of the Union,
players are offered the necessary
security for their present and future.
Also, Social Responsibility is an
integral part of the Union’s
philosophy.
The Members of PASP enjoy various
benefits, such as free legal advice, a

large number of privileges and
discounts from businesses and
services, and they can also
participate in the various official
football awards and events of the
Union. They can also study through
the PASP scholarship program and
participate in the Unified Insurance
Plan. At the same time, they are
subscribers to the annual magazine
of the association and enjoy the
early Christmas Gift. Benefits apply
to locals and foreigners alike, with

import players being able to
continue receiving support from the
programs of PASP, even if they
choose to continue their career
abroad.
PASP publishes its now-annual
magazine. The edition in your hand
is the 26th magazine, which
presents a season recap of all the
actions done by PASP.
Follows are a short recap of the
stories covered in this year’s PASP
magazine:

Season Recap
APOEL FC won their seventh consecutive
league title in May 2019, while AEL Limassol
broke the curse and took home the cup. In
the second division, Ethnikos Achnas and
Olympiakos won promotion with Ethnikos
also claiming the title. In third division,
Digenis Morphou won the championship and
the promotion, with three other teams
following them in the second division. They
are Omonia Psevdas, ENY Digenis Ipsona and
Xylotymbou. In the STOK League, Iraklis, Elia,
APONA and Kormakitis won promotion for
the third disivion.
In the women’s league, a thrilling finale gave
the title to Apollon Ladies in the last play of
the last game, when they scored the winner
(2-1) against league contenders Barcelona FA.
The latter won the cup.

MVP Musa Al-Taamari
Following a stellar performance in his first
season abroad, Jordanian Musa Al-Taamari of
APOEL FC was named the MVP of the Cypriot
championship.

Nikolas Ioannou the top
Cypriot
International left back of APOEL FC, Nikolas
Ioannou, was crowned the top Cypriot
footballer of the 2018-19 season.

PASP Football Awards
The prestigious annual PASP Football Awards
took place in mid-May 2019, with the best of
the season receiving their recognition.

Awards of B’ Division,
Women’s and U19
PASP continued its tradition to celebrate the
achievements of the footballers of the second
division, the women’s league by organizing an
annual gala ceremony. This year, the U19
league was also added to the ceremony.

The individual awards
As part of its mission, PASP organizes
individual award ceremonies. Such as the
UNICARS MVP award, the Stoiximan Top Goal,
Stoiximan Top Save and Stoiximan Golden
Gloves awards.

An English
insight  
in Cypriot football
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PASP Extra Time
Another season of the PASP Extra Time online
television program wrapped up during the
2018-19 season, with Cypriot and foreign
footballers going through an interesting
interview process.

The annual general assembly
Following eleven years of presidency by
Spyros Neofytides, he stepped down to give
the position to Giorgos Merkis. Mr. Neofytides
then assumed the position of executive
president, complying PASP in this manner
with the new law for the organization of
entities and ensuring even better work done
by the Union.

Struggle against bad medical
practices
Probably the most important subject of the
season that PASP had to deal with, and the
cover story of this year's magazine, was the
serious health issue three footballers went
through, Panagiotis Loizides and brothers
Panagiotis and Andreas Fragkeskou, with
heart conditions forcing them off the pitch.
The three footballers detected by luck the
problem early in the 2018-19 season, with
PASP providing them all the support needed.
Some suspicious coincidences forced the
three footballers to file a complain to the
police regarding bad and illegal medical
practices which could have been the factor
behind their health problem. Following weeks
of public discussion, announcements by the
police, the various stakeholders and even
FIFPro, which prompted an UEFA inquiry into
the subject, it was proven that the medical
practices followed in Cyprus were in strong
need of reorganization.

Union news
As the organized union of the footballers,
PASP had many issues to deal with
throughout the season. The main stories were
the need for better medical practices, the
introduction of the retirement plan and the
expanding of the insurance plan.

Social support
School visits, the battle against doping,
charity events, supporting injured footballers
and pursuing participation the European
Parliament elections, were some of the focal
points for PASP in the social aspect.

Educational matters
An important part of the daily work done by
PASP concerns the educational aspect.
Educational seminars, first aid training,
conferences in Cyprus and abroad and
football trials for access to scholarships, were
just another day at the office for the people at
PASP.

National team recap
It was a busy year for the international
footballers, from the Senior National Team all
the way down to the youth teams.

Sponsor support
The support by the sponsors of PASP is crucial
for the work to happen. Check out the page
and also support were possible the sponsors
of the Union.

Social media
PASP’s press office utilizes social media to
communicate with the public and the
footballers. Make sure to follow PASP on
Facebook, Twitter, Instagram and Youtube.

Discounts!
All the members of PASP are entitled a free
copy of the annual discount booklet, which
could save up to 500 euros. Make sure to ask
for your copy!

Scan this QR code for
easy access to the
English section of the
PASP website!
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Αυτοί που κρατάνε σε κίνηση τον ΠΑ.Σ.Π.!
Όπως κάθε οργανισμός, έτσι και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) εξαρτάται σε πολύ μεγάλο
βαθμό από τους χορηγούς και υποστηρικτές του, για να μπορεί να συνεχίσει να παράγει έργο προς όφελος των
ποδοσφαιριστών! Με μια σειρά από λαμπερές τελετές, πολλά βραβεία, στήριξη προς τους παίκτες αλλά και με
λειτουργικά έξοδα, η στήριξη των χορηγών του ΠΑ.Σ.Π. είναι καθοριστικής σημασίας.

Σας ευχαριστούμε!

Χορηγοί Μετάδοσης & Επικοινωνίας 2018-19

Χορηγοί Φιλοξενίας 2018-19

Χορηγοί 2018-19

Δωροθέτες

Στην εποχή της επικοινωνίας, του διαδικτύου 
και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, ένας οργανισμός είναι πετυχημένος, 
μόνο αν η ηλεκτρονική του παρουσία αρμόζει με τις απαιτήσεις της εποχής! 

Με αυτό στο μυαλό, ο ΠΑ.Σ.Π. προχώρησε τον τελευταίο χρόνο 
σε αρκετές βελτιώσεις στα ηλεκτρονικά του Μέσα!

Τον Σεπτέμβριο του 2018 ο Σύνδεσμος λάνσαρε 
τη νέα του ιστοσελίδα (στην ίδια διεύθυνση, pasp.org.cy), 

με μοντέρνα υφή και φιλικό προς έξυπνες συσκευές όπως κινητά και τάμπλετ.
Επίσης, στην «οικογένεια» του ΠΑ.Σ.Π. στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 

προστέθηκε και το Instagram, ενώ σημαντικό είναι το γεγονός πως 
όλα τα social handles του ΠΑ.Σ.Π. είναι τα ίδια σε όλες τις πλατφόρμες, 

κάτι που ευνοεί τα crossposting.
Οι φίλοι του ΠΑ.Σ.Π. μπορούν να βρουν το Σύνδεσμο 

σε Facebook, Twitter και Instagram, στο @PASPCyprus,
ενώ στο Youtube μπορούν να κάνουν subscribe 

στο κανάλι με την ονομασία PASP Cyprus.

Στο Facebook, στα μέσα Ιουνίου 2019, 
τη σελίδα είχαν κάνει like 9200 άτομα.

Στο Twitter, τον ΠΑ.Σ.Π. 
ακολουθούσαν 652 άτομα

και στο Instagram 714 άτομα, με 
τον αριθμό αυτό να ανεβαίνει διαρκώς.

Η ηλεκτρονική παρουσία του ΠΑ.Σ.Π.!
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τηλ.: 22466508 l φαξ: 22375755 l e-mail: info@pasp.org.cy l www.pasp.org.cy l       find us

Μετά από σκληρή δουλειά από το τμήμα
μάρκετινγκ του Παγκύπριου Συνδέσμου
Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.), τα μέλη του
Συνδέσμου έχουν την ευκαιρία γι΄ άλλη μια
χρονιά να επωφεληθούν από το ετήσιο
μπλοκ εκπτώσεων του ΠΑ.Σ.Π. 

Το μπλοκ παραχωρείται σε όλα τα μέλη του
Συνδέσμου (ενήλικες και νεαρούς του
Juniors Club) και μέσα απ΄ αυτό ο κάθε
κάτοχος μπορεί να επωφεληθεί εκπτώσεων
άνω των 500 ευρώ!

Δεκάδες καταστήματα, που προσφέρουν
εκπτώσεις από διαμονές, ρουχισμό, βιβλία,
μέχρι και… καφέ, βρίσκονται στη διάθεση
των μελών του ΠΑ.Σ.Π. Το πλούσιο σε
περιεχόμενο μπλοκ κυκλοφορεί μια φορά
το χρόνο και ισχύει την περίοδο μεταξύ 1η
Οκτωβρίου και 30η Σεπτεμβρίου.

Εκατοντάδες ευρώ κάθε χρόνο μένουν
στην τσέπη των μελών του ΠΑ.Σ.Π.!





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 3 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 στους διαγωνισμούς για το
καλύτερο γκολ της κάθε αγωνιστικής, για την καλύτε-
ρη επέμβαση κάθε αγωνιστικής καθώς και για τα Χρυ-
σά Γάντια.
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, γυναικείου και Κ19, ως υπο-
ψήφιοι 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 2019-20

Τα ωφελήματα για τα ενεργά μας μέλη
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