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ποδοσφαιριστης

Οι γυναίκες απαιτούν ίσα δικαιώματα!
‰Σελ. 34

Μαύρη σελίδα...

Σκανδαλώδης και παντελώς αδικαιολόγητη η απόφαση ακύρωσης της σεζόν 2019-20
λόγω της πανδημίας. Η συνδικαλιστική δράση του ΠΑ.Σ.Π. στο θέμα της πανδημίας

‰Σελ. 30

«Ίδια όνειρα, ίδιοι στόχοι, ίδιο παιχνίδι»

Ο ΠΑ.Σ.Π.
έφερε 
στην Κύπρο 
το Red
Button!

‰Σελ. 38
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Αγαπητά μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Ποδοσφαιριστών, φίλοι ποδοσφαιριστές,

Δυστυχώς λόγω των περιστάσεων και της πρωτοφανής κατάστασης που επικρατούσε ανά το Παγκόσμιο
και στον χώρο του ποδοσφαίρου, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, γίναμε μάρτυρες στο πρώτο μι-
σό του 2020 της πιο μαύρης σελίδας του Κυπριακού ποδοσφαίρου.
Με μονομερής αποφάσεις από άτομα που καμία σχέση δεν έχουν με το άθλημα, αλλά κατέχουν θέσεις
στο Δ.Σ. της ομοσπονδίας και με γνώμονα προσωπικά ή και ομαδικά συμφέροντα, αλλά πρωτίστως οικο-
νομικά, κατάφεραν να κλείσουν το κυπριακό ποδόσφαιρο σε όλα τα επίπεδα, ίσως στην πιο ασφαλισμέ-
νη χώρα της Ευρώπης σε σχέση με την πανδημία.
Η συμπεριφορά αρκετών παραγόντων απέναντι σε εσάς αλλά και η σφοδρότατη επίθεση στο συνδικαλι-
στικό όργανο που σας αντιπροσωπεύει, ήταν πρωτοφανής και κατευθυνόμενη από την ομοσπονδία. Ο
ΠΑ.Σ.Π. κρατώντας σταθερά τη θέση που εσείς οι ίδιοι δώσατε, κατάφερε να μην υποκύψει στις απειλές,
να υπερασπιστεί μέχρι τέλους τα δικαιώματα κάθε ποδοσφαιριστή και να προστατεύσει το κακόμοιρο
κυπριακό ποδόσφαιρο.

Με παρεμβάσεις τόσο στο Προεδρικό, στην Βουλή των Αντιπροσώπων, σε συναντήσεις με την ΚΟΠ και αρκετούς παράγο-
ντες, μάταια προσπαθούσαμε να πείσουμε άτομα που δυστυχώς όπως έχει φανεί είχαν ήδη πάρει τις αποφάσεις τους, με γνώ-
μονα μόνο το σωματειακό και προσωπικό τους συμφέρον. Η απαράδεκτη απόφαση της διακοπής του πρωταθλήματος εί-
χε ξεκάθαρο στόχο να πλήξει την μισθοδοσία των ποδοσφαιριστών και τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές και όχι να προστατέψει
την υγεία και το άθλημα όπως επικαλούνται πολλοί υποκριτές. Τα αποτελέσματα σε όλη την Ευρώπη μας δικαιώνουν για την
αληθινή και έντιμη στάση μας για επανέναρξη των πρωταθλημάτων. Εκατό πρωταθλήματα έχουν επαναρχίσει και τελειώ-
σει στο γήπεδο και μόλις οκτώ δεν το έχουν κάνει, με την Κύπρο και την ΚΟΠ να είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που
ενώ είχε την άδεια της κυβέρνησης για να ξεκινήσει, η ίδια η ομοσπονδία διέκοψε τα πρωταθλήματα της, αποδεικνύοντας
στο φίλαθλο κοινό την ανεπάρκεια και την αδυναμία της, στο να προωθήσει και να προστατεύσει το άθλημα.
Κανένας πρωταθλητής, κανένας πρώτος σκόρερ, κανένας MVP, όλα διαγράφτηκαν και θυσιάστηκαν για τα συμφέρονταν
των λίγων, αυτών που δεν κλωτσήσαν μπάλα και δεν πάτησαν χόρτο ποτέ στη ζωή τους. Αυτή η ποδοσφαιρική χρονιά που
δεν τελείωσε ποτέ, γράφτηκε με μαύρα γράμματα στην ιστορία αλλά ταυτόχρονα πρέπει να αποτελέσει ένα τρανό παράδειγμα
για όλους εμάς, όσον αφορά με το ποιους έχουμε να κάνουμε.
Οι μονομερείς και παράνομες αποφάσεις της ΚΟΠ στις αλλαγές του ενιαίου συμβολαίου, στην ίδια την διακοπή του πρω-
ταθλήματος ή ακόμη και στη απαράδεκτη και προκλητική πρόταση για αποκοπή ύψους 92% της μισθοδοσίας των ποδο-
σφαιριστών έδειξαν το πραγματικό πρόσωπο αυτών που έχουμε απέναντι μας.
Αγαπητά μέλη, ο ΠΑ.Σ.Π., απόλυτα μόνος, κατάφερε να επιβιώσει μέσα από τα μανιακά κτυπήματα και τις απειλές και να
παραμένει ανεπηρέαστος και ανεξάρτητος υποστηρίζοντας σταθερά τα συμφέροντα σας, τους ποδοσφαιριστές μέλη του,
ΕΣΑΣ.
Μέσα από όλο αυτό το χάος καλούμαστε να ανασυνταχθούμε και να επιστρέψουμε πίσω στις δουλειές μας και στη ζωή μας,
πίσω στα πρωταθλήματα μας, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με ασφάλεια και με ξεκάθαρους κανόνες εργοδότησης για εσάς.
Η δυνατή στήριξη και η αλληλεγγύη φάνηκε ότι μπορεί να σας προστατεύσει και αυτό είναι που πρέπει να ενδυναμώσου-
με και να στηρίξουμε ο κάθε ένας ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί σαν οικογένεια. Τώρα όσο άλλο ποτέ χρειάζεται η ενότητα
και η στήριξη από όλους για όλους.
Η προσπάθεια που κάνουν κάποιοι για να κλείσουν τον ΠΑ.Σ.Π., για να τον παραμερίσουν, αντανακλάται προς εσάς. Εσείς
είστε ο στόχος, εσάς θέλουν αδύναμους, ακέφαλους, χωρίς φωνή και σταθερές θέσεις και απόψεις.
Αυτό δεν πρέπει να γίνει και ούτε θα γίνει αφού εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς.
Ζητάμε τη στήριξη σας με την εγγραφή των νέων ποδοσφαιριστών στον σύνδεσμο και με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
των μελών που είναι και η ετήσια συνδρομή στον ΠΑ.Σ.Π. Η μάχη μπορεί να χάθηκε σε ένα στημένο αγώνα όπως φάνηκε,
αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται και εξαρτάται από εσάς μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε και μέχρι που μπορούμε να αλλάξουμε
την κατάσταση. Αλλά πάντα πρέπει να γνωρίζετε ότι Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.
Σας εύχομαι μια καλύτερη ποδοσφαιρική χρονιά, με ασφάλεια και υγεία για όλους.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑ.Σ.Π.
κ. ΣΠΥΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗ
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Συνάδελφοι, αγαπητά μέλη του ΠΑ.Σ.Π., 
φίλοι συμποδοσφαιριστές,

Εν μέσω εξαιρετικά δύσκολων στιγμών για το Ποδόσφαιρο, για τον Αθλητισμό και γενι-
κότερα για την Κοινωνία μας, λόγω της πανδημίας του COVID-19 και της δύσκολης κατά-
στασης στην οποία περιήλθε ο Πλανήτης μας, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών
(ΠΑ.Σ.Π.) συνεχίζει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση την προσπάθεια του να φέρει εις πέρας
το ρόλο του, που είναι να στηρίζει και να βοηθά τα μέλη του, βρισκόμενος δίπλα τους στις
δύσκολες αυτές στιγμές.

Μέσα από τη φετινή έκδοση του ετήσιου περιοδικού του ΠΑ.Σ.Π., που κρατάτε στα χέρια
σας, επιχειρούμε να καταγράψουμε όλα όσα πετύχαμε ως Σύνδεσμος τον τελευταίο χρό-
νο, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο τη δική σας ευημερία και στήριξη.

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα συνδικαλιστικά θέματα, που αποτελούν και το βασικό
σκοπό ύπαρξης του Συνδέσμου μας. Η κρίση της πανδημίας υποχρέωσε τον ΠΑ.Σ.Π. να
βγει μπροστά και να αναλάβει πρώτο ρόλο στην υπεράσπιση των πρωταγωνιστών του
αθλήματος, που είναι οι ποδοσφαιριστές, όμως και πριν προκύψει η πρωτοφανής αυτή
κρίση, οι ενέργειες του Συνδέσμου ήταν ασταμάτητες για την προστασία και στήριξή σας,
με επικεφαλής τον εκτελεστικό μας πρόεδρο κ. Σπύρο Νεοφυτίδη και την ομάδα του στον
Σύνδεσμο που τον στηρίζει.

Το φετινό μας περιοδικό, όπως και αυτά των προηγούμενων χρόνων, αποτελούν μια πο-
λύτιμη καταγραφή της ετήσιας δράσης του ΠΑ.Σ.Π. αλλά και των όσων διαδραματίστη-
καν στο χώρο του ποδοσφαίρου στο νησί μας φέτος, με τη διακοπή των πρωταθλημάτων
να αποτελούν γεγονότα που δυστυχώς έχουν καταγραφεί για πάντα ως μελανό σημείο
στην ιστορία του αθλήματος στον τόπο μας. Εκδόσεις όπως το περιοδικό του ΠΑ.Σ.Π. μας
δίνουν την ευκαιρία να βλέπουμε πίσω με διαφορετική ματιά τα γεγονότα και να παίρ-
νουμε διδάγματα για το μέλλον.

Κλείνοντας, εύχομαι σε όλους σας υγεία, να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που αγαπάτε, που
είναι να παίζεται ποδόσφαιρο και σας υπενθυμίζω ότι ο ΠΑ.Σ.Π. θα είναι δίπλα σας, για οτι-
δήποτε χρειαστείτε.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Π.
κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕΡΚΗ
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SEASON RECAP 2019/20

Το στίγμα που άφησε στο κυπριακό ποδόσφαι-
ρο η απόφαση για διακοπή του πρωταθλήμα-
τος Α΄ Κατηγορίας δεν θα υπήρχε αν πραγματι-
κά η ηγεσία της ΚΟΠ και οι παράγοντες εξα-
ντλούσαν όλα τα περιθώρια για ολοκλήρωσή
του. Αντ’ αυτού, όμως, λίγες μόλις μέρες μετά
την απόφαση για αναστολή του πρωταθλήμα-
τος (13/3), διάφοροι παράγοντες ομάδων άρχι-
σαν τις συσκέψεις και τα… τηλεραντεβού επι-
διώκοντας την πρόωρη διακοπή του πρωτα-
θλήματος. O λόγος, προφανής: να γλυτώσουν
χρήματα από τα συμβόλαια των ποδοσφαιρι-
στών. Ακόμη και αν ευσταθούσε η δικαιολογία
ότι θα υπήρχε οικονομικό κόστος από ενδεχό-
μενη επανέναρξη του πρωταθλήματος, το ερώ-
τημα που εγείρεται είναι πώς μπορείς να το γνω-

ρίζεις αυτό από την αρχή της πανδημίας αφού
δεν ξέρεις πόσο θα διαρκέσει. Το οξύμωρο ήταν
ότι αρκετά σωματεία είχαν προεισπράξει τα τη-
λεοπτικά δικαιώματα για το σύνολο των αγώ-
νων τους! Ήθελαν δηλαδή και την πίτα ολόκλη-
ρη και τον σκύλο χορτάτο.
Η ιστορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας κα-
τέγραψε αρκετές τηλεδιασκέψεις μεταξύ των
παραγόντων, συνεδριάσεις της ΚΟΠ, επαφές με
την κυβέρνηση και την επιδημιολογική ομάδα
του Υπουργείου Υγείας και παρότι η ομοσπον-
δία έκανε τα αδύνατα δυνατά να βγάλει προς τα
έξω ότι εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια για να
τελειώσει ομαλά το πρωτάθλημα, το στίγμα πα-
ραμένει λόγω των παρασκηνιακών μεθοδεύσε-
ων που είχαν σκοπό αρχικά τη διακοπή του πρω-

ταθλήματος και κατ’ επέκταση την αύξηση των
ομάδων από 12 σε 14.
Για ακόμη μια φορά οι παράγοντες ήθελαν να
κόψουν και να ράψουν το πρωτάθλημα στα δικά
τους μέτρα, όπερ και εγένετο. Εν τέλει, στην κρί-
σιμη συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου της
ΚΟΠ, τη 15η Μαΐου, μόνο η Ανόρθωση και η ΑΕΚ
ψήφισαν υπέρ της συνέχισης του πρωταθλήμα-
τος. Στο μυαλό του φίλαθλου κόσμου, τουλάχι-
στον μιας μεγάλης μερίδας, έμεινε μια αμφιβο-
λία όσον αφορά τις πραγματικές προθέσεις των
παραγόντων. Κατά πόσον δηλαδή εξάντλησαν
όλα τα περιθώρια για ολοκλήρωση του μαρα-
θωνίου όπως ήταν η ρητή εντολή της UEFA.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από πλευ-
ράς ΚΟΠ, το διοικητικό συμβούλιο στήριξε την
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απόφαση για τη διακοπή σε τέσσερις λόγους:
1) την προστασία της υγείας όλων των εμπλε-
κομένων, 2) τη μη υιοθέτηση του ποδοσφαιρι-
κού πρωτοκόλλου από την κυβέρνηση, 3) τον
περιορισμένο χρόνο για την κατάλληλη προε-
τοιμασία των ομάδων, 4) την οικονομική βιω-
σιμότητα των ομάδων.
Από τη στιγμή όμως που η κυβέρνηση άναψε
πράσινο για επανέναρξη των πρωταθλημάτων
από τις 9 Ιουνίου και η επιδημιολογική κατά-
σταση στη χώρα μας ήταν εξαιρετική, οι φίλα-
θλοι διερωτώνται γιατί δεν έγινε μια προσπά-
θεια να στηθεί και πάλι η μπάλα στη σέντρα,
όπως έγινε σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώ-
πης. Άμα δεν θες όμως με τίποτα να ξεκινήσει το
πρωτάθλημα, εφευρίσκεις… χίλιες δικαιολογίες.

Παίζαμε στις… 
καθυστερήσεις 
από την αρχή!
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ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΕΔΙΩΞΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ     ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Το νέο σκηνικό
Το νέο Πρωτάθλημα της σεζόν 2020-21 θα ξεκινήσει στις 22-23 Αυγούστου 2020 με τη συμ-
μετοχή 14 ομάδων, ενώ με το τέλος της πρώτης φάσης θα υποβιβαστούν δύο ομάδες και οι
υπόλοιπες δύο που θα πέσουν θα προκύψουν από τους αγώνες των πλέι άουτ. Βλέπετε, οι
παράγοντες δεσμεύτηκαν ότι στο μεθεπόμενο πρωτάθλημα θα επιστρέψουμε στις 12 ομάδες,
δηλαδή θα υποβιβαστούν τέσσερις και θα ανέβουν δύο από τη Β΄ Κατηγορία, μια… δέσμευση
όμως που αν δεν τη δει ο κόσμος να πραγματοποιείται, είναι δύσκολο να γίνει πιστευτή. Διό-
τι πολλές φορές τα λόγια των παραγόντων αποδείχθηκαν έπεα πτερόεντα. Σύμφωνα λοιπόν
με την προκήρυξη, με τη λήξη της πρώτης φάσης οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν
αυτόματα στη Β΄ Κατηγορία. Οι υπόλοιπες δώδεκα θα χωριστούν σε δύο ομίλους των έξι ομά-
δων (1-6 και 7-12). Όλες οι ομάδες θα διατηρήσουν τους βαθμούς που έχουν κερδίσει στην
πρώτη φάση του πρωταθλήματος, ενώ οι δύο τελευταίες που θα προκύψουν από τον β΄ όμι-
λο θα συμπληρώσουν τις ομάδες που θα… κατέβουν κατηγορία. Tο πρωτάθλημα θα ολο-
κληρωθεί περίπου στο τέλος Απριλίου 2021, αφού αρχές Μαΐου η Κύπρος θα διοργανώσει
την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U17. 
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Δέκα χρόνια φαγούρα ήταν πολλά! Ειδικά για έναν
τεράστιο σύλλογο όπως είναι η Ομόνοια. Το «τρι-
φύλλι» ευνοήθηκε από τη διακοπή του πρωτα-
θλήματος κερδίζοντας στο νήμα την Ανόρθωση
λόγω των αποτελεσμάτων στις μεταξύ τους ανα-
μετρήσεις (1-0, 0-0), αλλά η αλήθεια είναι ότι οι
πράσινοι είχαν όλα τα εχέγγυα για να πετύχουν
τον πολυπόθητο στόχο της κατάκτησης του τίτ-
λου. Μετά από 23 αγωνιστικές η Ομόνοια ολο-
κλήρωσε το πρωτάθλημα με τις λιγότερες ήττες,
ενώ μπορεί να υπερηφανεύεται ότι συνέλεξε τους
περισσότερους βαθμούς στα παιχνίδια μεταξύ
των top 6 ομάδων. Δείγμα της καλής δουλειάς
που έγινε φέτος στο «Ηλίας Πούλλος» είναι επί-
σης το ότι η Ομόνοια πέρασε και στην ημιτελική
φάση του κυπέλλου, θεσμός ο οποίος επίσης δια-
κόπηκε πρόωρα (Ανόρθωση, Απόλλωνας, ΑΕΛ οι
υπόλοιπες ομάδες). Η αναγεννημένη Ομόνοια,
λοιπόν, μετά από δέκα χρόνια θα μας εκπροσω-
πήσει στο Champions League και οι φίλοι της ανα-

πολούν τις μεγάλες στιγμές του παρελ-

θόντος που την ήθελαν να είναι κάθε χρόνο πρω-
ταγωνίστρια. Προς το παρόν στόχος της είναι να
γίνει η έκτη κυπριακή ομάδα που θα μπει στους
ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων! Μεγά-
λη άτυχη της παρέας, η Ανόρθωση, που ισοβάθ-
μησε με την Ομόνοια, πετυχαίνοντας τις περισ-
σότερες νίκες στο πρωτάθλημα και έχοντας την
καλύτερη επίθεση. Ο κορωνοϊός στέρησε το δι-
καίωμα στην «Κυρία» να διεκδικήσει τον τίτλο,
ωστόσο μέσω του ευρωπαϊκού εισιτηρίου θα επι-
χειρήσει να επανέλθει δριμύτερη στις ευρωπαϊ-
κές διοργανώσεις και να συνεχίσει να δίνει στον
κόσμο της χαρά, όπως τότε στο αξέχαστο 2008-09,
όταν έκανε την Ευρώπη να… παραμιλάει. Η Ανόρ-
θωση μαζί με τον ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλωνα θα
μας εκπροσωπήσουν στο Europa League. Οι δύο

τελευταίοι είχαν τις δικές τους πιθανότητες για την
κατάκτηση του τίτλου. Ο κορωνοϊός… σταμάτη-
σε τον ΑΠΟΕΛ από τη διεκδίκηση του όγδοου σε-
ρί πρωταθλήματος διότι όσο και να λέμε ότι είχε
προβλήματα και αδυναμίες η αλήθεια είναι ότι κα-
νείς δεν μπορούσε να βγάλει από την εξίσωση την
ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη. Όσο για το κά-
τω διάζωμα της βαθμολογίας, η διακοπή του πρω-
ταθλήματος βόλεψε όλες τις ομάδες αφού δεν
ίσχυσε ο υποβιβασμός! Με τις αποστάσεις να είναι
μικρές, προβλεπόταν καυτή μάχη για την απο-
φυγή της προτελευταίας θέσης, αφού η Δόξα δύ-
σκολα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα. Καρ-
μιώτισσα και Ερμής συμπληρώνουν το παζλ των
14 ομάδων της νέας χρονιάς, με την ελπίδα το
πρωτάθλημα να είναι ανταγωνιστικό.

Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΥΝΟΗΣΕ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΛΛΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΣΕ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

Στο Champions League
μετά από δέκα χρόνια!

Άτυχη η Ανόρθωση, που μαζί με ΑΠΟΕΛ και
Απόλλωνα θα αγωνιστεί στο Europa League

Οι πράσινοι πανηγυρίζουν τη νί-
κη επί της Ανόρθωσης. Πού να
ήξεραν ότι αυτή η νίκη θα έκρινε
την τελική κατάταξη για έξοδο
στο Champions League!

A΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2019-20
Α΄ Όμιλος
Ομάδα Αγ. Ν-Ι-Η Υ-Κ Βαθ.
1. ΟΜΟΝΟΙΑ 23 13-7-3 34-13 46
2. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 23 14-4-5 45-21 46
3. ΑΠΟΕΛ 23 11-7-5 36-16 40
4. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 23 12-3-8 39-30 39
5. ΑΕΚ 23 9-8-6 36-29 35
6. ΑΕΛ 23 8-7-8 27-29 31

B΄ Όμιλος
Ομάδα Αγ. Ν-Ι-Η Υ-Κ Βαθ.
1. ΠΑΦΟΣ 23 8-6-9 26-28 30
2. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 23 7-5-11 27-38 26
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 23 5-10-8 28-35 25
4. ΕΝΩΣΗ 23 5-8-10 29-43 23
5. ΕΘΝΙΚΟΣ 23 5-6-12 31-46 21
6. ΔΟΞΑ 23 3-5-15 15-45 14
* Το πρωτάθλημα διακόπηκε λόγω του COVID-19.

Ιβάν Τρισκόφσκι, 
η επιτομή του σκόρερ

Ένας παίκτης που θα γραφτεί σε περίοπτη θέση στην ιστορία του κυπριακού
ποδοσφαίρου είναι ο Ιβάν Τρισκόφσκι, o οποίος συνέχισε φέτος να…

πυροβολεί ανελέητα τα αντίπαλα δίχτυα! Ο 33χρονος Βορειομα-
κεδόνας επιθετικός, πρώτος ξένος σκόρερ των κυπριακών ομάδων
στην Ευρώπη με 22 γκολ καθώς και της ιστορίας της ΑΕΚ, κατά την
περσινή χρονιά δημιούργησε νέο προσωπικό ρεκόρ σε αγώνες
πρωταθλήματος, αφού έστειλε την μπάλα στο αντίπαλα δίχτυα
20 φορές, ενώ κανείς δεν ξέρει πού θα έφτανε αν το πρωτά-
θλημα συνεχιζόταν! Επίσης, σκόραρε πέντε γκολ στην Ευρώ-
πη, τέσσερα στο αλησμόνητο… 0-4 επί της Λέφσκι Σόφιας
εκτός έδρας και ένα εναντίον της Γάνδης. Είναι μοναδικός και
η παρουσία του αποτελεί τιμή για την Κύπρο. Ξεχώρισαν με
την παρουσία τους επίσης οι Ρούμπεν Ράγος και Κίνγκσλεϊ
Ονουέγκμπου. Πρώτος Κύπριος σκόρερ των 23 αγωνιστι-
κών είναι ο Δημήτρης Θεοδώρου, ο οποίος αφήνει εξαιρε-
τικές εντυπώσεις με τη φανέλα της Ένωσης, ενώ αξιοση-
μείωτο είναι το γεγονός ότι ο Γιώργος Μερκής ήταν μαζί
με τον Χαλένιους οι πρώτοι σκόρερ του ΑΠΟΕΛ. Ο δυνα-
μικός αμυντικός προωθείται συχνά, ειδικά στα στημένα,
«πονοκεφαλιάζοντας» τους αμυντικούς με το εκτόπισμα
και το άλμα του. Είναι από τα δυνατά του σημεία!

Τα πρώτα πολυβόλα
Ιβάν Τρισκόφσκι (ΑΕΚ) 20

Ρούμπεν Ράγιος (Ανόρθωση) 14

Κίνγκσλεϊ Ονουέγκμπου (Νέα Σαλαμίνα) 14

Ματ Ντάρμπισαϊαρ (Ομόνοια) 13

Εμίλιο Ζελάγια (Απόλλωνας) 8

Δημήτρης Θεοδώρου (Ένωση) 7

Ζερζ Γκακπέ (Απόλλωνας) 6

Γιώργος Μερκής (ΑΠΟΕΛ) 6

Λίνους Χαλένιους (ΑΠΟΕΛ) 6

Παναγιώτης Ζαχαρίου (Ολυμπιακός) 6

Νίκα Κατσαράβα (Ανόρθωση) 6

Γιόβαν Κοστόφσκι (Εθνικός) 6

Ιμπραχίμ Κονέ (Εθνικός) 6

Χαρακτηριστική 
η κίνηση 
του Τρισκόφσκι
μετά την τεσσάρα 
στη Σόφια!

Οι ομάδες μας επιχείρησαν να κρατήσουν τη ση-
μαία της Κύπρου ψηλά στις ευρωπαϊκές διοργα-
νώσεις, το προσπάθησαν, αλλά μόνο ο ΑΠΟΕΛ
κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στους ομίλους
του Europa League. Στον δεύτερο προκριματικό
γύρο του Champions League οι γαλαζοκίτρινοι
ξεπέρασαν το εμπόδιο της Σούτιεσκα με δύο νί-
κες (0-1, 3-0), ενώ στον τρίτο πέτυχαν μεγάλη ανα-
τροπή επί της Καραμπάχ, αφού παρά την ήττα
με 2-1 στο ΓΣΠ, στο Αζερμπαϊτζάν επικράτησαν με
2-0 και πέρασαν στα πλέι οφ της κορυφαίας δια-
συλλογικής διοργάνωσης. Εκεί τους περίμενε το
μεγαθήριο Άγιαξ. Μετά από μια συγκλονιστική
προσπάθεια στο ΓΣΠ, ο ΑΠΟΕΛ απέσπασε το λι-
γότερο που θα μπορούσε, ισοπαλία (0-0), και ανα-
χώρησε για το Άμστερνταμ για τη μεγάλη έκ-

πληξη, η οποία όμως δεν ήρθε ποτέ αφού ηττή-
θηκε με 2-0. Έτσι, οι γαλαζοκίτρινοι συμμετείχαν
στους ομίλους του Europa League, διοργάνωση
στην οποία έκαναν πολύ καλή πορεία, καταλαμ-
βάνοντας τη 2η θέση, πίσω από τη Σεβίλλη και
μπροστά από την Καραμπάχ και την Ντουντε-
λάνζ. Η μεγάλη προσπάθεια για διάκριση σταμά-
τησε στους «32» με αντίπαλο τη Βασιλεία, η οποία
πήρε την πρόκριση με δύο νίκες (0-3, 1-0). Ο
Απόλλωνας βρέθηκε στο κατώφλι των ομίλων
του Europa League αποκλείοντας αρχικά την Κά-
ουνο Ζαλγκίρις με δύο νίκες (0-2, 4-0), ενώ στον
δεύτερο προκριματικό πήρε την πρόκριση στην
παράταση απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς. Με τα
δύο παιχνίδια να ολοκληρώνονται 2-1, οι κυανό-
λευκοι πέτυχαν το πολύτιμο γκολ στον έξτρα χρό-

νο στο ΓΣΠ (3-1). Με πατημένο το γκάζι ο Απόλ-
λωνας πέτυχε δύο ιστορικές νίκες επί της Αού-
στρια Βιέννης (1-2, 3-1). Δυστυχώς, το επόμενο
εμπόδιο ήταν μεγάλο για την ομάδα της Λεμε-
σού, η οποία έχασε δύο φορές από την Αϊντχό-
φεν (3-0, 0-4). Με δύο νίκες επί της Πετροκούμπ
(1-0, 0-1) η ΑΕΚ πέρασε στον δεύτερο προκριμα-
τικό γύρο του Europa League, φάση στην οποία
«υπέταξε» και τη Λέφσκι Σόφιας με δύο μεγάλα
σκορ (3-0, 0-4), ωστόσο το οδοιπορικό της στα-
μάτησε απέναντι στη Γάνδη (3-0, 1-1). Όσον αφο-
ρά την ΑΕΛ, αποχαιρέτησε νωρίς τις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις, αφού στον δεύτερο προκριματι-
κό γύρο του Europa League αποκλείστηκε από
τον Άρη Θεσσαλονίκης με ήττα στο δεύτερο παι-
χνίδι, στην ΑΕΚ Αρένα (0-0, 0-1). 

Χαμός έγινε από τους γαλαζοκίτρινους μετά τη μεγάλη ανατροπή επί της
Καραμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν! Ο ΑΠΟΕΛ είχε σφραγίσει την πρόκρισή
του στους ομίλους του Europa League!

Όμιλοι και ηχηρές παρουσίες…Όμιλοι και ηχηρές παρουσίες…Όμιλοι και ηχηρές παρουσίες…Όμιλοι και ηχηρές παρουσίες…Όμιλοι και ηχηρές παρουσίες…
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Κρίμα, χάθηκε το σασπένς…

ΠΡΟΩΡΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ο… κορωνοϊός και η απόφαση της ΚΟΠ για δια-
κοπή του πρωταθλήματος της 2ης κατηγορίας
έθεσαν τέρμα στην μπόλικη αγωνία που υπήρ-
χε στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας της Β΄
Κατηγορίας, αφού τέσσερις ομάδες πάλευαν
για την άνοδο στα «σαλόνια». Μεγάλος άτυχος
ο Άρης, ο οποίος υποστήριζε έντονα την επα-
νέναρξη του πρωταθλήματος, ωστόσο βρήκε…
βουνό απέναντί του αφού οι υπόλοιπες ομάδες
ζητούσαν να πέσει η αυλαία. Ως επακόλουθο
της διακοπής, η ΚΟΠ αποφάσισε το νέο πρω-
τάθλημα να διεξαχθεί με τη συμμετοχή 18 ομά-
δων και να αρχίσει το Σαββατοκύριακο 12-13
Σεπτεμβρίου 2020. Ο αριθμός προέκυψε μετά
την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να
μην υπάρξει υποβιβασμός στην Γ΄ Κατηγορία,
αλλά μόνο προβιβασμός των Καρμιώτισσας και
Ερμή. Το νέο πρωτάθλημα αλλάζει μορφή και
θα διεξαχθεί μόνο σε δύο γύρους. Με το τέλος
του πρωταθλήματος θα ισχύσουν η αυτόματη
άνοδος των δύο πρώτων ομάδων στην α’ κα-
τηγορία και ο υποβιβασμός των έξι τελευταίων

στην γ’ κατηγορία.

Στα «σαλόνια» Καρμιώτισσα
και Ερμής.

OΜΙΛΟΣ STANDARD
Ομάδα Αγ. Ν-Ι-Η Υ-Κ Βαθ.
1. ΑΛΚΗ 20 8-3-9 31-19 20
2. Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 20 6-6-8 22-28 18
3. ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔ. 20 6-6-8 18-20 18
4. ΔΙΓΕΝΗΣ Μ. 20 8-3-9 24-27 17
5. ΑΕΖ 20 5-6-9 16-31 17
6. ΑΚΡΙΤΑΣ 20 5-7-8 25-33 15
7. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨ. 20 4-5-11 14-32 11
8. ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ 20 2-1-17 18-55 4

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2019-20
ΟΜΙΛΟΣ PREMIER
Ομάδα Αγ. Ν-Ι-Η Υ-Κ Βαθ.
1. ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 20 15-0-5 40-23 30
2. ΕΡΜΗΣ 20 15-3-2 40-16 29
3. ΑΡΗΣ 20 13-2-5 31-14 27
4. ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 20 11-5-4 24-14 25
5. ΟΝΗΣΙΛΟΣ 20 9-6-5 30-22 20
6. ΑΣΙΛ 20 9-5-6 27-19 19
7. ΟΘΕΛΛΟΣ 20 7-3-10 28-30 14
8. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 20 5-3-12 20-25 11

l Οι ομάδες διατήρησαν τους μισούς βαθμούς που είχαν εξασφαλίσει στην πρώτη φάση του πρω-
ταθλήματος με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2020-21
Αγία Νάπα, ΑΕΖ, Ακρίτας Χλ., Αλκή Ορ., Αναγέννηση, Άρης, ΑΣΙΛ, Αχυρώνας, Διγενής Μόρφου,
ΕΝΥ Διγ. Ύψωνα, ΘΟΪ Λακ., Κούρης Ερήμης, Ξυλοτύμπου, Οθέλλος, Ονήσιλος, Ομόνοια Αραδ.,
Ομόνοια Ψευδά, ΠΑΕΕΚ.
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Ακόμη τουλάχιστον τρεις ομάδες διεκδικούσαν άνοδο από την Γ΄ στη Β΄ Κατηγορία πριν από τη δια-
κοπή του πρωταθλήματος, την οποία εξασφάλισαν τελικά οι τέσσερις πρώτες. Όπως και στη Β΄
Κατηγορία, έτσι και στην Γ΄ δεν ίσχυσε ο υποβιβασμός, ενώ το νέο πρωτάθλημα 2020-2021 θα διε-
ξαχθεί με τη συμμετοχή 16 ομάδων και θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2020.
Μετά το τέλος του πρωταθλήματος, θα ανέβουν οι δύο πρώτες ομάδες στη Β΄ Κατηγορία και θα υπο-
βιβαστούν οι έξι τελευταίες.

Στα… κρύα του λουτρού
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2019-20
Ομάδα Αγ. Ν-Ι-Η Υ-Κ Βαθ.

1. ΑΧΥΡΩΝΑΣ 22 14-7-1 49-26 49

2. ΠΑΕΕΚ 22 13-7-2 48-20 46

3. ΚΟΥΡΗΣ 22 13-6-3 43-23 45

4. ΘΟΪ ΛΑΚ. 22 12-5-5 39-23 41

5. ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ 22 12-3-7 45-31 39

6. ΜΕΑΠ 22 10-7-5 47-31 37

7. ΕΛΠΙΔΑ 22 11-3-8 39-36 36

8. ΕΛΗΑ ΛΥΘΡ. 22 8-8-6 31-25 32

9. ΗΡΑΚΛΗΣ 22 7-9-6 29-25 30

10. ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ 22 7-7-8 26-36 28

11. Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ 22 5-10-7 33-26 25

12. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣ. 22 6-5-11 32-41 23

13. ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓ. ΤΥΧ. 22 3-8-11 21-42 17

14. Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 22 5-2-15 20-45 17

15. ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡ. 22 2-3-17 20-59 9

16. ΕΝΑΔ 22 2-2-18 18-51 8

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ  ΣΤΗ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2020-21
Αμαθούς, ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς, ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας, Διγενής Ορ., Εθνικός Άσσιας, Εληά Λυθρ., Ελπίδα
Αστρ., ΕΝΑΔ Πόλης Χρ., Ηρακλής Γερ., ΜΕΑΠ, Ο Κορμακίτης, Ολυμπιάς Λυμπιών, Ομόνοια 29ης
Μαΐου, Ορμήδεια, Πέγεια 2014, Χαλκάνορας.

Φάση από την αναμέτρηση Εληά – Κούρης.
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ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ 2019-20
Ομάδα Αγ. Ν-Ι-Η Υ-Κ Βαθ.
1. ΟΜΟΝΟΙΑ 1948 22 18-2-2 61-9 56
2. ΑΠΕΠ 22 14-5-3 46-19 47
3. ΠΕΓΕΙΑ 2014 22 14-4-4 41-26 46
4. ΟΛΥΜΠΙΑΣ Λ. 22 11-7-4 38-19 40
5. ΚΟΡΝΟΣ FC 2013 22 13-1-8 47-36 40
6. ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 22 12-3-7 32-15 39
7. ΟΡΦΕΑΣ 22 9-7-6 27-27 34
8. ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. 22 8-8-6 32-28 32
9. ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC 22 8-2-12 25-36 26
10. ΔΟΞΑ Π. 22 6-5-11 20-35 23
11. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡ. 22 6-4-12 23-37 22
12. ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 22 5-6-11 17-42 21
13. ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 22 4-5-13 15-36 17
14. ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ 21 3-7-11 13-25 16
15. ΑΕΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡ. 22 3-7-12 20-35 16
16. ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 21 4-1-16 21-53 13

Οι τέσσερις 
τυχεροί
Με τη διαδικασία της κλήρωσης βγήκαν οι
τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο
πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ
2020-21. Ανάμεσα σε 14 ομάδες του αγροτι-
κού πρωταθλήματος, οι τέσσερις τυχερές
ήταν οι ακόλουθες: 
l Όλυμπος Ξυλοφάγου / ΕΠΕΛ (Λάρνακας)
l Κέδρος Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας /
ΕΠΟΠΛ (Λευκωσίας)
l Πρόοδος Καϊμακλίου / ΠΟΕΛ (Λευκωσίας)
l ΘΟΪ/ΑΕΚ Λιβαδιών / ΟΠΝ ΣΕΚ (Λάρνακας)

ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και 
Apollon Ladies στην Ευρώπη
Ενώ η ΚΟΠ αποφάσισε από τις 30/3, λίγο δηλαδή αφότου η πανδημία μας χτύπησε την πόρτα, τη
διακοπή όλων των διοργανώσεων Νέων, Παίδων, Κοριτσιών και Grassroots, η απόφαση για λουκέτο
στα πρωταθλήματα Νέων U19 A’ Κατηγορίας, Futsal Ανδρών και στο Πρωτάθλημα Γυναικών λήφθηκε
σε μεταγενέστερο στάδιο. Σε αυτά τα πρωταθλήματα θα έπρεπε να ανακηρυχθούν πρωταθλητές
και κατ’ επέκταση οι ομάδες που θα μας εκπροσωπούσαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ούτε
αυτό κατέστη δυνατό αφού στις 8/5/2020 το δ.σ. της ΚΟΠ επικύρωσε τις βαθμολογίες. Κατόπιν
τούτου, ο ΑΠΟΕΛ θα μας εκπροσωπήσει στο UEFA Youth League, ενώ οι ομάδες Apollon Ladies
και Ομόνοια Φούτσαλ στα προκριματικά του Champions League. 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)
Ομάδα Αγ. Ν-Ι-Η Υ-Κ Βαθ.
1. APOLLON LADIES 20 20-0-0 163-4 60
2. PYRGOS LIMASSOL FC 20 17-0-3 102-17 51
3. ΟΜΟΝΟΙΑ 21 15-0-6 105-26 45
4. ΛΕΥΚΟΘΕΑ Λ. 20 14-0-6 63-38 42
5. ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ 21 8-2-11 69-52 26

B΄ ΟΜΙΛΟΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)
Ομάδα Αγ. Ν-Ι-Η Υ-Κ Βαθ.
1. LAKATAMIA FC 20 9-1-10 48-61 28
2. ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 21 6-3-12 18-66 21
3. CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ 20 4-0-16 15-110 12
4. ΑΠΟΛΛΩΝ Λ. 20 3-0-17 15-99 9
5. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 21 2-2-17 9-134 8

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ U19 
Ομάδα Αγ. Ν-Ι-Η Υ-Κ Βαθ.
1. ΑΠΟΕΛ 19 14-2-3 58-18 44
2. ΑΕΛ 19 11-5-3 39-19 38
3. ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 19 10-4-5 34-20 34
4. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 19 10-4-5 36-28 34
5. ΟΜΟΝΟΙΑ 19 9-4-6 33-24 31
6. ΕΝΩΣΗ ΝΠ 19 8-6-5 34-30 30
7. ΠΑΦΟΣ FC 19 7-8-4 30-21 29
8. ΑΕΚ 19 8-3-8 25-24 27
9. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 19 8-3-8 39-35 27
10. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19 6-3-10 34-35 21
11. ΑΡΗΣ 19 7-0-12 32-49 21
12. ΕΡΜΗΣ 19 4-5-10 31-57 17
13. ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 19 3-7-9 29-34 16
14. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. 19 0-2-17 12-72 2

FUTSAL Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ομάδα Αγ. Ν-Ι-Η Υ-Κ Βαθ.
1. ΟΜΟΝΟΙΑ 15 11-3-1 73-28 36
2. ΑΠΟΕΛ 15 11-2-2 106-40 35
3. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 15 11-1-3 107-41 34
4. ΑΕΚ 15 10-1-4 80-37 31
5. ΑΕΛ 15 8-1-6 47-55 25
6. AGBU ARARAT 15 7-0-8 69-55 21
7. ΕΘΝΙΚΟΣΛ. 15 3-1-11 47-70 10
8. ΕΝΩΣΗ 15 1-1-13 39-149 4
9. ATHIENOU AC 16 1-0-15 34-127 3

Με… το σφύριγμα της λήξης του πρωταθλήματος της Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, η
Ομόνοια 1948 (η οποία ακολούθως άλλαξε το όνομα της σε Ομόνοια 29ης Μαΐου, με-
τά από νομική απόφαση που την υποχρέωσε στην αλλαγή), η ΑΠΕΠ, η Πέγεια 2014 και
η Ολυμπιάδα Λυμπιών σφράγισαν την άνοδό τους στην Γ΄ Κατηγορία. Κόρνος και
Ασπίς Πύλας δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. Αμφότερες κυ-
νηγούσαν την άνοδο αφού μετά από 22 αγωνιστικές βρίσκονταν σε απόσταση ανα-
πνοής από την προνομιούχα 4η θέση. Στη συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου της
ΣΤΟΚ που έλαβε χώρα στις 19 Μαΐου αποφασίστηκε επίσης ότι δεν θα εφαρμοστεί η
πρόνοια περί υποβιβασμού ομάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση του
πρωταθλήματος 2020-21 θα ανέβουν στην Γ΄ Κατηγορία δύο ομάδες.

Οι τέσσερις
που… 
μεγάλωσαν

Οι τέσσερις
που… 
μεγάλωσαν

Οι τέσσερις
που… 
μεγάλωσαν

Οι τέσσερις
που… 
μεγάλωσαν

Οι τέσσερις
που… 
μεγάλωσαν
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Αγ. #PASPMVP
1 Lucas Souza
2 Ruben Rayos
3 Emilio Zelaya
4 Hovhannes Hambardzumyan 
5 Γιάννης Γιαννιώτας
6 Linus Hallenius
7 Andre Vidigal
8 Ruben Rayos
9 Bakary Sako
10 Musa Al-Taamari
11 Serge Gakpe
12 Irakli Maisuradze
13 Jonathan Ayite
14 Ruben Rayos
15 Γιώργος Εφραίμ
16 Ivan Trichkovski
17 Φώτης Παπουλής
18 Uros Matic
19 Nico Varela
20 Yevhen Selin
21 Giannis Kousoulos
22 Ivan Trickovski

UNICARS MVP

Πρώτος σε νίκες ο Rayos

Οι 22 ποδοσφαιριστές οι οποίοι ξεχώρισαν
βάση απόδοσης μέσω του δείκτη αξιολό-
γησης InStat index και λαμβάνουν το βρα-
βείο MVP by UNICARS & Volkswagen Cyprus
για τις συγκεκριμένες αγωνιστικές.
Ο Ruben Rayos έλαβε το βραβείο του κο-
ρυφαίου της αγωνιστικής τρεις φορές, ο
Ivan Trickovski δύο φορές ενώ οι υπόλοιποι
17 ποδοσφαιριστές από μία.
Την φετινή σεζόν δεν είχαμε κανένα τερ-
ματοφύλακα να λαμβάνει το συγκεκριμένο
βραβείο αν και οι Boris Klaiman, Giorgi Loria,
Joel Mall, Martin Bogatinov και Tono έφθα-
σαν πολύ κοντά σε ορισμένες αγωνιστικές.

Ο Ruben Rayos με τον Marketing Manager της UNICARS κ. Κωνσταντίνο Ανανιάδη.

Οι Γιάννης Γιαννιώτας και Φώτης Παπουλής 
με τον κ. Κωνσταντίνο Ανανιάδη της χορηγού εταιρείας.

Emilio Zelaya Ivan Trickovski

Ο Andre Vidigal με τους Σάββα Παύλου, Sales Manager Λευκωσίας 
και Κωνσταντίνο Ανανιάδη Marketing Manager της UNICARS.

Yevhen Selin

Linus Hallenius Musa Al-Taamari



Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α  

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  23
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  22

ΒΡΑΒΕΙΑ

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

Aganovic, Χριστοφή 
και Trickovski από δύο διακρίσεις
Δεκαεννέα συνολικά ποδοσφαιριστές πήραν
το βραβείο Stoiximan Top Goal για τα γκολ που
πέτυχαν σε κάθε μία από τις 22 Αγωνιστικές της
Κανονικής Διάρκειας του Πρωταθλήματος. Τρεις
ποδοσφαιριστές έλαβαν το βραβείο από δύο
φορές. Πρόκειται για τους Adnan Aganovic, Χρι-
στόφορο Χριστοφή και Ivan Trickovski. Τις πε-
ρισσότερες υποψηφιότητες είχαν οι Ruben
Rayos (4), Adnan Aganovic (3) και Ibrahim
Koneh (3).

Αγ. #PASPTopGoal
1 Matt Derbyshire
2 Ruben Rayos
3 Dragan Mihajlovic
4 Jonathan Ayite
5 Δημήτρης Θεοδώρου
6 Ivan Fiolic
7 Murtaz Daushvili
8 Adnan Aganovic
9 Παναγιώτης Ζαχαρίου
10 Χριστόφορος Χριστοφή
11 Νικόλαος Καλτσάς
12 Eric Bautheac
13 Βασίλης Παπαφώτης
14 Ryan Mmaee
15 Adnan Aganovic
16 Ivan Trichkovski
17 Florentin Matei
18 Ανδρέας Παναγιώτου Φιλιώτης
19 Χριστόφορος Χριστοφή
20 Musa Al-Taamari
21 Λοΐζος Λοΐζου
22 Ivan Trichkovski

Σκανάρετε εδώ για να δείτε τα κο-
ρυφαία 11 γκολ της κανονικής πε-
ριόδου του πρωταθλήματος
2019/20.

Ο Dragan Mihajlovic με τον Country Manager της Stoiximan, κ. Άγγελο Χοντουλίδη 
και τον εκτελεστικό πρόεδρο του ΠΑ.Σ.Π. κ. Σπύρο Νεοφυτίδη.

Jonathan Ayite Ivan Fiolic

Murtaz Daushvili Adnan Aganovic

Παναγιώτης Ζαχαρίου

Βασίλης Παπαφώτης

Ανδρέας Παναγιώτου Φιλιώτης

Matt Derbyshire

Νικόλαος Καλτσάς

Ivan Trichkovski

Χριστόφορος Χριστοφή

Eric Bautheac

Florentin Matei

Λοΐζος Λοΐζου

Ryan Mmaee
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Αγ. #PASPTopSave
1 Giorgi Loria
2 Boris Klaiman
3 Artur Rudko
4 Francis Uzoho
5 Artur Rudko
6 Martin Bogatinov
7 Martin Bogatinov
8 Mario Kirev
9 Joel Mall
10 Vozinha
11 Fabiano
12 Fabiano
13 Boris Klaiman
14 Τάσος Κίσσας 
15 Tono
16 Τάσος Κίσσας
17 Χαράλαμπος Κυριακίδης 
18 Marcos Vellidis 
19 Vozinha
20 Costel Pantilimon
21 Δημήτρης Δημητρίου
22 Δημήτρης Δημητρίου

Tιμήθηκαν δεκαπέντε     τερματοφύλακες 
Δέκα 
clean sheet 
οι Loria 
και Belec

Δεκαπέντε συνολικά τερματοφύλακες πή-
ραν το βραβείο Stoiximan Top Save για τις
αποκρούσεις που έκαναν σε κάθε μία από
τις 22 Αγωνιστικές της Κανονικής Διάρκειας
του Πρωταθλήματος.
Εφτά τερματοφύλακες έλαβαν το βραβείο
από δύο φορές. Πρόκειται για τους Boris
Klaiman, Artur Rudko, Martin Bogatinov,
Vozinha, Fabiano, Τάσο Κίσσα και Δημήτρη
Δημητρίου. Τις περισσότερες υποψηφιό-
τητες είχαν οι Boris Klaiman (10), Tono (7)
και Τάσος Κίσσας (6).

1ος Γύρος - Α’ Φάσης (11 Αγώνες): 
Vid Belec
Απαραβίαστη εστία σε 7 αγώνες
2ος Γύρος - Α’ Φάσης (11 Αγώνες): 
Artur Rudko 
Απαραβίαστη εστία σε 6 αγώνες
Α’ Φάση (22 Αγώνες): 
Georgi Loria και Vid Belec
Κράτησαν απαραβίαστη την εστία τους
σε 10 παιχνίδια.

Συνολικά ως ομάδα η Ομόνοια κράτησε
απαραβίαστη την εστία της σε 14 παιχνί-
δια (με 4 διαφορετικούς τερματοφύλα-
κες) και ακολουθεί ο ΑΠΟΕΛ με 12 clean
sheet.Σκανάρετε εδώ για να δείτε τις

κορυφαίες 11 αποκρούσεις της
κανονικής περιόδου του πρωτα-
θλήματος 2019/20.

Artur Rudko Martin Bogatinov Δημήτρης Δημητρίου Boris Klaiman

Χαράλαμπος Κυριακίδης

Giorgi Loria

Giorgi Loria

Fabiano
Mario Kirev Vozinha

Tono Τάσος Κίσσας
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Στην παρουσία σημαντικού αριθμού μελών, διε-
ξήχθη στο ξενοδοχείο St. Raphael στη Λεμεσό
την Πέμπτη 5 Μαρτίου -λίγες μέρες πριν το
lockdown λόγω της πανδημίας- η ετήσια Γενική
Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδο-
σφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.), με μια σειρά από σημα-
ντικά θέματα που απασχολούσαν την προ-κο-
ρωνοϊού εποχή στην ατζέντα.
Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. κ. Σπύ-
ρος Νεοφυτίδης, ευχαρίστησε τα μέλη που έδω-
σαν το παρών τους κάνοντας αναφορά στο γε-
γονός ότι στην Γ.Σ. βρίσκονταν ποδοσφαιριστές
και ποδοσφαιρίσεις από όλες τις κατηγορίες,
επαγγελματίες και μη, κύπριοι και ξένοι, νυν και
παλαίμαχοι. 
Στη συνέχεια έκανε τον απολογισμό του έτους,
αναφερόμενος στις προγραμματισμένες και μη
δράσεις του συνδέσμου. Έκανε επίσης ειδική
αναφορά στην εισαγωγή στην Κύπρο του Red
Button για καταπολέμηση των χειραγωγημένων

αγώνων, λέγοντας πως το συγκεκριμένο μέτρο
ήταν ίσως το πιο αποτελεσματικό απ΄ όλα όσα
έγιναν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, για
αντιμετώπιση της συγκεκριμένης μάστιγας. Ανα-
φέρθηκε και στη στήριξη των γυναικών, με
αφορμή το γνωστό περιστατικό στον αγώνα της
Εθνικής Κύπρου με την Φινλανδία τον Νοέμβριο
και τη μάχη που δίνει ο ΠΑ.Σ.Π. για ισότητα των
δύο φύλων στο άθλημα του ποδοσφαίρου.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π., κ. Γιώργος
Μερκής, στο καλωσόρισμα του, μεταξύ άλλων,
ανέφερε: «Το τελευταίο έτος ο Σύνδεσμος, πέ-
ραν των καθιερωμένων δράσεων του, στάθηκε
δίπλα στα μέλη του, που είτε ατομικά είτε ομα-
δικά αντιμετώπισαν διάφορα θέματα».
Η Γενική Συνέλευση ήταν και εκλογική. Δεν διε-
νεργήθηκαν εκλογές, αφού οι υποψηφιότητες
για τις θέσεις του Δ.Σ. ήταν όσες και οι θέσεις
εκλογής με τους Στέλιο Δημητρίου και Κωνστα-
ντίνο Μιντίκκη να αποχωρούν και τις θέσεις τους

να λαμβάνουν η Λουκρητία Χρυσοστόμου και
ο Ανδρέας Παχίπης.
Ενώπιων της Γ.Σ. τέθηκαν σημαντικές προτά-
σεις, οι οποίες εγκρίθηκαν και λήφθηκαν απο-
φάσεις, όπως:
l Αποφασίστηκε όπως, μέλος του ΠΑ.Σ.Π. που
κρίνεται ένοχο για χειραγώγηση αγώνα, θα δια-
γράφεται από τα αρχεία μελών του ΠΑ.Σ.Π. και
το Δ.Σ. θα εισηγείται στην ΚΟΠ όπως ανασταλεί
το δελτίο εγγραφής του από τα μητρώα της.
l Δόθηκε το πράσινο φως στη μελέτη και σχε-
διασμό του ΠΑ.Σ.Π. με σκοπό την παρουσίαση σε
ΚΟΠ και ΚΟΑ, ολοκληρωμένης πρότασης για κα-
θορισμό του επαγγελματία ποδοσφαιριστή, με
θέσπιση κατώτατου μισθού σύμφωνα με τις αρ-
χές της FIFA.
l Εγκρίθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
ΠΑ.Σ.Π. και των υποτροφιών που παραχωρού-
νται προς τα μέλη του Συνδέσμου.

Ενωμένοι οι ποδοσφαιριστές
όπως έδειξε και 

η Γενική Συνέλευση του 2020
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Στις 5 Μαρτίου στη Λεμεσό
με αθρόα συμμετοχή 
διεξήχθη η ετήσια γενική
συνέλευση του ΠΑ.Σ.Π.
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Πέρα από τα πιο πάνω, τη Γ.Σ. απασχόλησαν και άλλα σημαντι-
κά θέματα. Έγινε παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
του ΠΑ.Σ.Π. από την υπεύθυνη του γραφείου και των εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων κα. Σίλεια Βάσου.
Πραγματοποιήθηκε από τους νομικούς συμβούλους του ΠΑ.Σ.Π.,
κ.κ. Πάρι Σπανό και Λοΐζο Χατζηδημητρίου η παρουσίαση των
θεμάτων των διπλών συμβολαίων και των προνοιών της νομο-
θεσίας για ισότητα των φύλων. Έγινε επίσης η παρουσίαση των
Οικονομικών Καταστάσεων του 2018.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τις καθιερωμένες τιμητικές βρα-

βεύσεις, οι οποίες φέτος δόθηκαν σε οκτώ άτομα, που υπηρε-
τούν το ποδόσφαιρο ως φροντιστές συνεχίζοντας την παράδο-
ση του συνδέσμου να τιμά τα άτομα που φροντίζουν τα μέλη
του. Συγκεκριμένα τιμήθηκαν οι Μιχαλάκης Αρέστη, Ανδρέας
Κακουλλής, Πάρης Κόκκινος, Ανδρούλλα Κουρδούλα, Αντωνά-
κης Κρασάς, Χαράλαμπος Μενελάου, Τάκης Μιχαήλ και Ξένιος
Ξενοφώντος.
Πραγματοποιήθηκε επίσης, με την υποστήριξη της Stoiximan,
η απονομή των διπλωμάτων Πρώτων Βοηθειών σε ποδοσφαιρι-
στές που παρακολούθησαν τα σχετικά σεμινάρια.

Οι παρουσιάσεις και οι βραβεύσεις
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Δεκάδες εργασιακά μέτωπα     διαχειρίστηκε ο ΠΑ.Σ.Π.Δεκάδες εργασιακά μέτωπα     διαχειρίστηκε ο ΠΑ.Σ.Π.Δεκάδες εργασιακά μέτωπα     διαχειρίστηκε ο ΠΑ.Σ.Π.Δεκάδες εργασιακά μέτωπα     διαχειρίστηκε ο ΠΑ.Σ.Π.Δεκάδες εργασιακά μέτωπα     διαχειρίστηκε ο ΠΑ.Σ.Π.Δεκάδες εργασιακά μέτωπα     διαχειρίστηκε ο ΠΑ.Σ.Π.

Ως το Συνδικαλιστικό όργανο εκατοντάδων ποδοσφαιρι-
στών, ο ΠΑ.Σ.Π. είχε γι΄ άλλη μια χρονιά μπόλικη δουλειά
να κάνει, σε δεκάδες μέτωπα, όλα με στόχο την προάσπι-
ση των συμφερόντων των μελών του. Η κρίση με τη δια-
μαρτυρία των παικτριών της Εθνικής Γυναικών για ίσα δι-
καιώματα τον Νοέμβριο, η έλευση του Red Button και οι
εξελίξεις στα στημένα, η μάχη στο μέτωπο των διπλών
συμβολαίων, ήταν μερικά από τα θέματα που είχαν να δια-

χειριστούν το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π. και το προσωπικό του Συν-
δέσμου.
Βεβαίως, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο κλήθηκε να
χειριστεί ο ΠΑ.Σ.Π. ήταν η κρίση που προκλήθηκε από την
πανδημία του κορωνοϊού και η προκλητική και αδικαιο-
λόγητη απόφαση διακοπής της σεζόν, που έφερε αλλε-
πάλληλα προβλήματα σε όλους όσους εξαρτώνται επαγ-
γελματικά από το ποδόσφαιρο.
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12/03 Λόγω των εξελίξεων, από τη ρα-
γδαία εξάπλωση του κορωνοϊού, ο ΠΑ.Σ.Π.
ζήτησε όπως ανασταλούν προσωρινά οι
αγώνες.

15/03 Έγινε εισήγηση από τον ΠΑ.Σ.Π.
προς τα σωματεία όπως παραταθούν οι
άδειες των ποδοσφαιριστών, για να απο-
φευχθεί η μετάδοση του ιού.

20/03 Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση
του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π., όπου αποφασίστηκε
η αναβολή των Βραβείων του Συνδέσμου
για όλες τις κατηγορίες, που ήταν προ-
γραμματισμένες για Απρίλιο και Μάιο.

22/03 Σε διαρκή ανοικτή γραμμή βρί-
σκονται ΚΟΠ και ΠΑ.Σ.Π. με βασικό θέμα
την ολοκλήρωση των εγχώριων ποδο-
σφαιρικών διοργανώσεων.

24/03 Διεξήχθη τηλεδιάσκεψη με τη συμ-
μετοχή της ΚΟΠ, του ΠΑ.Σ.Π., του Συνδέ-
σμου Προπονητών και αντιπροσωπείας
προέδρων των σωματείων Α΄ Κατηγορίας.

27/03 Ενημερώθηκαν τα μέλη του ΠΑ.Σ.Π.
για τις διαβουλεύσεις που διεξάγονται με-
ταξύ των ποδοσφαιρικών εταίρων σε το-
πικό (ΚΟΠ, ΠΑ.Σ.Π., Σωματεία, Σύνδ. Προ-
πονητών) και διεθνές (FIFPRO, FIFA, UEFA,
ECA, EL) επίπεδο.

10/04 Επιστολή προς την ΚΟΠ απέστειλε
ο ΠΑ.Σ.Π. σύμφωνα και με τις οδηγίες της
FIFA, ζητώντας συνάντηση για συζήτηση
των θεμάτων που έχουν δημιουργηθεί
στον χώρο λόγω της πανδημίας. «Αναμέ-
νουμε από την ΚΟΠ εδώ και μέρες την
πρόταση των Σωματείων αναφορικά με
τον τρόπο που ζητούν από τους ποδο-
σφαιριστές να τους βοηθήσουν ώστε να

αντιμετωπίσουν τις όποιες τυχόν οικονο-
μικές συνέπειες είχαν λόγω της πανδη-
μίας».

11/04 Τα μέλη ενημερώθηκαν για τα σχέ-
δια πλήρους / μερικής αναστολής εργα-
σιών της κυβέρνησης, μετά από σχετική
ανάλυση της νομικής ομάδας του Συνδέ-
σμου.

13/04 Εξωφρενική μείωση 92% επί των
μισθών για την περίοδο 15/3 μέχρι και
31/5 εισηγήθηκαν τα σωματεία, μέσω επι-
στολής από την ΚΟΠ, στους παίκτες! Η
πρόταση προκάλεσε μεγάλη έκπληξη και
απογοήτευση στον ΠΑ.Σ.Π. και βεβαίως
απορρίφθηκε, με τον ΠΑ.Σ.Π. να ζητά μια
νέα λογική πρόταση στα πλαίσια των οδη-
γιών της FIFA και της πραγματικής ζημιάς
που προκάλεσε η πανδημία.

Δύο μήνες εντατικών διεργασιών, συνεχών
επαφών (κυρίως μέσω Zoom), δημόσιων
δηλώσεων και αντιπαραθέσεων, έντονου
παρασκηνίου, ήταν το περιεχόμενο της κρί-
σης της πανδημίας του COVID-19, το οποίο
εν τέλει οδήγησε στη διακοπή όλων των
ποδοσφαιριστών διοργανώσεων στις 15
Μαΐου, με μια σκανδαλώδη απόφαση, η
οποία επικαλέστηκε την υπεράσπιση της
δημόσιας υγείας, αλλά όπως αποδείχτηκε
στις εβδομάδες που ακολούθησαν, ήταν
παντελώς αδικαιολόγητη…
Πως φτάσαμε από το ξέσπασμα της παν-
δημίας τον Φεβρουάριο, στο lockdown τον
Μάρτιο και στη διακοπή της ποδοσφαιρι-
κής σεζόν τον Μάιο του 2020…

Πανδημία COVID-19
Το χρονικό της διακοπής
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16/04 Ομόφωνα, με δήλωση τους, οι πο-
δοσφαιριστές της Α’ Κατηγορίας στηρί-
ζουν την έναρξη συζητήσεων μεταξύ
ΠΑ.Σ.Π. και ΚΟΠ και δηλώνουν έτοιμοι να
διευκολύνουν τα Σωματεία τους να αντε-
πεξέλθουν σε οποιαδήποτε τυχόν ζημιά
που πρόεκυψε συνεπεία της αναστολής
του Πρωταθλήματος από τα μέσα Μαρτί-
ου και έπειτα.

16/04 Με τίτλο «Οι παίκτες στην Κύπρο δεν
μπορούν να δεχτούν υπερβολικά δυσανά-
λογη μείωση μισθού», η FIFPRO εξέδωσε
ανακοίνωση αναφορικά με το θέμα της
πρότασης των κυπριακών σωματείων για
αποκοπή ύψους 92% των απολαβών των
ποδοσφαιριστών τους μήνες Μάρτιο με
Μάιο.

24/04 Με ανακοίνωση του ο ΠΑ.Σ.Π. απέρ-
ριψε τις δηλώσεις του αναπληρωτή προέ-
δρου της ΚΟΠ, κ. Χάρη Λοϊζίδη, ότι ο
ΠΑ.Σ.Π. αρνείται τον διάλογο. Μάλιστα, ο
Σύνδεσμος γνωστοποίησε και ημερομηνίες
επιστολών, όπου ζήτησε διάλογο με την
ΚΟΠ.

27/04 Κατεπείγουσα επιστολή στον Πρό-
εδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο
Αναστασιάδη, απέστειλε ο ΠΑ.Σ.Π., με την
οποία ενημέρωσε για τη συνάσπιση κά-
ποιων σωματείων / ποδοσφαιρικών εται-
ρειών με σκοπό την άσκηση πίεσης επί
των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών, ώστε
η κυβέρνηση να απαγορεύσει την επανέ-
ναρξη των ποδοσφαιρικών πρωταθλημά-
των! Στην επιστολή τονίζεται ότι στόχος
των Σωματείων είναι η αποφυγή πληρω-
μής των μισθών των ποδοσφαιριστών τους
και όχι η υποτιθέμενη προστασία της δη-
μόσιας υγείας.

28/04 Μέσω του ΠΑ.Σ.Π., οι αρχηγοί των
ομάδων α΄ κατηγορίας έστειλαν κοινή δή-
λωση στα ΜΜΕ, με ξεκάθαρη θέση ότι
υποστηρίζουν την επανέναρξη των πρω-
ταθλημάτων.

01/05 Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π. συνεδρίασε μέσω
τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρία, όπου
εξετάστηκαν οι εξελίξεις αναφορικά με την
επανέναρξη της ποδοσφαιρικής δράσης
στην Κύπρο. Χαιρέτησαν την απόφαση της
κυβέρνησης και των ειδικών σε θέματα
υγείας να επιτραπεί η επανέναρξη των προ-
πονήσεων στα μέσα Μαΐου και ακολούθως
η επιστροφή στη δράση το πρώτο δεκαή-
μερο του Ιουνίου και κάλεσαν την ΚΟΠ να
αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή.

07/05 Δημοσιογραφική διάσκεψη, μέσω
τηλεδιάσκεψης, παρέθεσε ο ΠΑ.Σ.Π. Ο
εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. κ. Σπύ-
ρος Νεοφυτίδης, αρχικά συγχάρηκε την
κυβέρνηση για τα άμεσα και σωστά μέτρα
που λήφθηκαν και ακολούθως μίλησε για
το πράσινο φως από την κυβέρνηση, λέ-
γοντας πως υπάρχει η δυνατότητα για ολο-
κλήρωση της σεζόν, αν και το παρασκή-
νιο προωθεί τη διακοπή.
Ο νομικός σύμβουλος κ. Πάρης Σπανός,
μίλησε για το οικονομικό, λέγοντας πως
«η πρόταση μας ήταν διεξαχθεί ένας ειλι-
κρινής και διαφανής διάλογος αναφορικά
με την ζημιά που προέκυψε από την 15
Μαρτίου που ανεστάλησαν τα πρωτα-
θλήματα. Όμως, ποτέ δεν είχαν πρόθεση
να συζητήσουν διότι εξ’ αρχής, μόλις προ-
έκυψε η πανδημία, πρόθεση τους ήταν να
εκμεταλλευθούν το γεγονός τερματίζο-
ντας τα πρωταθλήματα».
Ο νομικός σύμβουλος κ. Λοΐζος Χατζημη-
τρίου, μίλησε για τις κατεθυντήριες γραμ-
μές της UEFA, οι οποίες επιτρέπουν τη δια-
κοπή για δύο λόγους, είτε λόγω κυβερνη-
τικής απόφασης, είτε για οικονομικούς. Το
πρώτο δεν ισχύει στην Κύπρο, ενώ στο
δεύτερο είναι ξεκάθαρο ότι η ΚΟΠ και οι
ομάδες δεν μπορούν να αιτιολογήσουν
ότι κινδυνεύει η οικονομική τους επιβίωση
αν συνεχιστεί το ποδόσφαιρο.

14/05 Συνάντηση στο Προεδρικό Μέγα-
ρο με θέμα το ποδόσφαιρο συγκάλεσε ο
Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, στην
οποία παρευρέθηκε και ο ΠΑ.Σ.Π. με τον
εκτελεστικό πρόεδρο Σπύρο Νεοφυτίδη.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσω-
ποι απ’ όλους τους φορείς του χώρου του
ποδοσφαίρου. Εκεί, η κυβέρνηση έδωσε
το πράσινο φως για επανέναρξη, με την
τελική απόφαση να ανήκει στην ΚΟΠ. Δυ-
στυχώς, όμως, όπως φάνηκε, η απόφαση
ήταν ήδη ειλημμένη και πράγματι, στις 15
Μαΐου, οριστικοποιήθηκε η διακοπή, με
πρόφαση το πρωτόκολλο υγείας…

18/05 Με ανακοίνωση, ο ΠΑ.Σ.Π. αποκάλε-
σε πρόωρη και παντελώς λανθασμένη την
απόφαση. Ευχαρίστησε θερμά τους ποδο-
σφαιριστές για την έμπρακτη στήριξη τους
όλο αυτό το διάστημα. «Η Κύπρος γι΄ άλλη
μια φορά απέκτησε πανευρωπαϊκή πρωτεία
και ως είθισται όχι για θετικό λόγο. Είμαστε
η μοναδική από τις 55 χώρες της UEFA όπου
το ποδόσφαιρο διακόπηκε χωρίς ανάλογη
απόφαση της κυβέρνησης! Αντιθέτως, η Κυ-
πριακή Κυβέρνηση επέτρεψε τη συνέχιση
της σεζόν, τόσο μέσα από τα διατάγματα,
όσο και από τις δημόσιες τοποθετήσεις των
ειδικών σε θέματα υγείας!»
Ο ΠΑ.Σ.Π. τόνισε ότι αν υπήρχε βούληση,
δεν θα κολλούσαμε σε λεπτομέρειες «πρω-
τοκόλλων», τη στιγμή που χώρες με πολύ
σοβαρότερα προβλήματα στο θέμα του κο-
ρωνοϊού, έχουν βρει τους τρόπους να παί-
ξουν ποδόσφαιρο.
Ο Σύνδεσμος είπε ότι «αποδείχτηκε μέσα
από τις αντικρουόμενες τους δηλώσεις ότι
πρώτο μέλημα αυτών που λαμβάνουν τις
αποφάσεις, ήταν να διακόψουν τη σεζόν.
Γνωρίζαμε εδώ και καιρό πού οδεύαμε, που
είναι κάτι θλιβερό, αφού αποδεικνύει ότι η
απόφαση ήταν ειλημμένη».

02/06 Μετά την ανακοίνωση της ΚΟΠ για
τη νέα σεζόν 2020-21, ο ΠΑ.Σ.Π. εξέδωσε
ανακοίνωση, αναρωτώντας «με ποιο πρω-
τόκολλο θα αρχίσει η ποδοσφαιρική δρά-
ση σε λίγες μέρες; Η ανακοίνωση της ΚΟΠ
κατέρριψε μονομιάς όλες τις δικαιολογίες
που επικαλέστηκαν στις 15 Μαΐου για δια-
κοπή της σεζόν 2019-20. Με ποιο πρωτό-
κολλο τελικά θα ξεκινήσουν οι προετοι-
μασίες το προσεχές διάστημα και τα νέα
πρωταθλήματα στο τέλος Αυγούστου,
ωσάν και όλα τα ‘εμπόδια’ που υπήρχαν
πριν δύο εβδομάδες, έπαψαν να ισχύουν;».
Όλα αυτά, κι ενώ ο πλανήτης επέστρεψε
στην ποδοσφαιρική δράση εδώ και δύο
μήνες…
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Μεγάλο θέμα συζήτησης για πέραν των δύο μη-
νών, η οποία έφτασε μέχρι και τη Βουλή, αποτέ-
λεσε η ενέργεια των ποδοσφαιριστριών της Εθνι-
κής Γυναικών στο παιχνίδι της 7ης Νοεμβρίου
2019 εκτός έδρας με την Φινλανδία, για τα προ-
κριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
2021, να απαιτήσουν ίσα δικαιώματα με τους άν-
δρες συναδέλφους.
Ισχυρό μήνυμα στο θέμα της ισότητας των δύο
φύλων έστειλαν οι διεθνείς μας, οι οποίες μαζί
με τις παίκτριες της Φινλανδίας φωτογραφήθη-
καν κρατώντας πινακίδα με το μήνυμα «Together
We Play Strong» («Μαζί Παίζουμε Δυνατά»), ενώ
στις παλάμες των χεριών τους ζωγράφησαν το
σήμα της ισότητας, στέλνοντας έτσι το μήνυμα
ότι οι άνδρες και οι γυναίκες ποδοσφαιρίστριες
έχουν τα ίδια όνειρα, τους ίδιους στόχους, στο
ίδιο παιχνίδι!
Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί συνέχεια του
παγκόσμιου κινήματος #EqualPay, που ξεκίνησε
από τις γυναίκες διεθνείς στο περσινό Μουντιάλ
Γυναικών και το οποίο θίγει τις σοβαρές ανισό-
τητες στις αμοιβές των γυναικών στο ποδό-
σφαιρο, αλλά και τη γενικότερη αντιμετώπιση
προς το γυναικείο ποδόσφαιρο.
Η ενέργεια των δύο ομάδων έγινε με τη στήρι-
ξη των συνδέσμων ποδοσφαιριστών της Κύπρου
(ΠΑ.Σ.Π.) και της Φινλανδίας (Jalkapallon
Pelaajayhdistys), ενώ η ομοσπονδία ποδοσφαί-
ρου της σκανδιναβικής χώρας ήταν απόλυτα
σύμφωνη.
Παρά τα βήματα μπροστά που έγιναν στην Κύ-
προ, πολλά είναι ακόμη τα προβλήματα που πα-

ραμένουν και τα οποία θέλησαν να θίξουν οι διε-
θνείς μας πριν τη σέντρα στο Ελσίνκι. Ένα από
τα σοβαρότερα είναι η δίκαιη αμοιβή. Χαρακτη-
ριστικό είναι πως οι γυναίκες διεθνείς μας λαμ-
βάνουν κάτω από το 15% του αντίστοιχου πο-
σού ημερήσιου επιδόματος που παίρνουν οι άν-
δρες διεθνείς για την παρουσία τους στην Εθνι-
κή ομάδα!

Αντίδραση από την ΚΟΠ
Δυστυχώς, αντί η ΚΟΠ να ακολουθήσει το πνεύ-
μα της εποχής και να σταθεί δίπλα στις γυναίκες
ποδοσφαιρίστριες, εξετάζοντας τα δίκαια αιτή-
ματα τους, επέλεξαν ανεξήγητα να μπουν σε τρο-
χιά σύγκρουσης με τις παίκτριες και τον ΠΑ.Σ.Π.,

τον οποίον θεώρησαν για κάποιο λόγο υπεύθυ-
νο για την ενέργεια των διεθνών.
Αυτό υποχρέωσε τον ΠΑ.Σ.Π. στις 8 Νοεμβρίου να
προβεί σε ανακοίνωση, λέγοντας πως «ουδέπο-
τε αναμίχθηκε σε συνωμοτικές μεθόδους και
δραστηριότητες». Ο ΠΑ.Σ.Π. ενημέρωσε ότι η
ΚΟΠ αγνόησε τόσο τον ΠΑ.Σ.Π. όσο και τις ίδιες
για συνάντηση και συζήτηση το τελευταίο και-
ρό. Ο Σύνδεσμος αποκάλυψε επίσης ότι οι παί-
κτριες αναγκάστηκαν να αγωνιστούν με ανδρικό
ρουχισμό από το υλικό της Εθνικής Παίδων και με
απαγόρευση ανταλλαγής της φανέλας τους με
αντίπαλο! Κάτι που δεν ισχύει όταν οι άνδρες παί-
ζουν ποδόσφαιρο με την Εθνική. Επίσης, απο-
καλύφθηκε και προσπάθεια εκφοβισμού προς
τις ποδοσφαιρίστριες από μέλη της ΚΟΠ.

ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο ΠΑ.Σ.Π. δίπλα στις γυναίκες!
Πήρε έκταση
Μετά από ενημέρωση του ΠΑ.Σ.Π. προς την
FIFPRO για το θέμα, η παγκόσμια ένωση ποδο-
σφαιριστών έστειλε επιστολή λίγες μέρες μετά
προς την ΚΟΠ, την οποία υπογράφει ο γενικός
γραμματέας κ. Theo van Seggelen. Σε αυτή, η
FIFPRO παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ των ποδο-
σφαιριστριών και του ΠΑ.Σ.Π.
«Μετά τον πρόσφατο αγώνα της Εθνικής Ομά-
δας Γυναικών της Κύπρου απέναντι στην Φιν-
λανδία, ενημερωθήκαμε ότι η ΚΟΠ υπαινίσσεται
ότι θα κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον
των μελών της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών.
Ας είμαστε πολύ σαφείς: Τόσο η FIFPRO όσο και
ο ΠΑ.Σ.Π. υποστήριξαν πλήρως την εκστρατεία
των παικτριών της Εθνικής Ομάδας Γυναικών της
Κύπρου για ίση μεταχείριση και θα συνεχίσουμε
να το πράττουμε. Σε αντίθεση με ό,τι φαίνεται
να υπαινίσσεται η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου,
οι εν λόγω παίκτριες δεν παραβίασαν κανένα κα-
νόνα ή κανονισμό. Απλώς ζητούσαν να τους συ-
μπεριφέρονται ισότιμα με τους άνδρες συνα-
δέλφους τους.
Αδυνατούμε να αντιληφθούμε πώς η αναφορά
σε μια εκστρατεία που υποστηρίζεται από την
UEFA θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες των
παικτριών ήταν απαράδεκτες ή ανήθικες ή θα δι-
καιολογούσαν οποιαδήποτε πειθαρχική κύρω-
ση. Παρακαλώ σημειώστε ότι οποιαδήποτε πε-
ραιτέρω ένδειξη από την Κυπριακή Ομοσπονδία

Ποδοσφαίρου ότι οι ενέργειες των παικτριών θα
έχουν επιπτώσεις, θα θεωρηθούν από την FIFPRO
ως κατάχρηση εξουσίας. Ευγενικά -αλλά ξεκά-
θαρα- σας παροτρύνουμε να μην ξεκινήσετε κα-

μία πειθαρχική διαδικασία και -αντίθετα- σας κα-
λούμε να καθίσετε μαζί με τον Παγκύπριο Σύν-
δεσμο Ποδοσφαιριστών και να συζητήσετε αυ-
τό το θέμα μαζί τους σε φιλικό κλίμα».
Όλα αυτά έφεραν την καθολική στήριξη προς
τις παίκτριες, με διεθνείς άνδρες ποδοσφαιρι-
στές και παίκτες της α’ κατηγορίας να ποστάρουν
με της σειρά τους φωτογραφίες με το σήμα της
ισότητας, σε μια καμπάνια που έδειξε ότι το πο-
δόσφαιρο είναι ένα!

Ανάκριση!
Η ΚΟΠ από την πλευρά συνέχισε να βάζει πίεση
στις παίκτριες, με αποκορύφωμα την κλήση αριθ-
μού ποδοσφαιριστριών από την ΚΟΠ για να με-
ταβούν στις 23 Δεκεμβρίου στα γραφεία της ομο-
σπονδίας για να τους… γίνουν ερωτήσεις. Ο
ΠΑ.Σ.Π. με επιστολή του στις 23/12 προς την ΚΟΠ,
την ενημέρωσε ότι οι ποδοσφαιρίστριες δεν απο-
δέχονται να συμμετέχουν σε τυχόν πειθαρχική
εναντίον τους έρευνα χωρίς πρώτα να ενημε-
ρωθούν για όλα τα εναντίον τους εξεταζόμενα
πειθαρχικά παραπτώματα και χωρίς να τους δο-
θεί το δικαίωμα να συνοδεύονται από τον ΠΑ.Σ.Π.
ή άλλο πρόσωπο ή δικηγόρο της επιλογής τους.
Τελικά, η ΚΟΠ κλήτευσε τρία μέλη της εθνικής
γυναικών στα γραφεία της για τις 3 Ιανουαρίου
2020, για σκοπούς έρευνας σχετικά με τον αγώ-
να εναντίον της Φινλανδίας. Οι ποδοσφαιρίστριες
απάντησαν μέσω του νομικού συμβούλου τους
ότι θα παρευρεθούν κανονικά για να απαντή-
σουν στις ερωτήσεις της ΚΟΠ.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τις τρεις αρ-
χηγούς της Εθνικής ομάδας να συνοδεύονται
από το νομικό σύμβουλο του ΠΑ.Σ.Π. και παρέ-
δωσαν στην ΚΟΠ κοινή γραπτή δήλωση με τις
θέσεις τους. Η συνάντηση διήρκησε πέραν των
δύο ωρών και διεξήχθη σε καλό και φιλικό κλίμα.
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Λόγω της έκτασης που πήρε το θέμα, η Επιτροπή
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας των Φύ-
λων της Βουλής των Αντιπροσώπων, προσκάλε-
σε για τις 13 Ιανουαρίου 2020 τους εμπλεκόμε-
νους φορείς σε συνεδρία με σκοπό τη συζήτηση
του θέματος με «Άνιση μεταχείριση σε βάρος των
ποδοσφαιριστριών της Εθνικής Κύπρου». Στη συ-
νεδρία έγινε έντονη κριτική προς την ΚΟΠ.
Προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο ΠΑ.Σ.Π., ο
ΚΟΑ, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, η ΚΟΠ
και αντιπροσωπεία της Εθνικής Γυναικών.
Η βουλευτής του ΑΚΕΛ κα. Ελένη Μαύρου, ήταν
έντονη: «Με το χειρισμό της η ΚΟΠ αποδεικνύει
ότι προβλήματα φυλετικών διακρίσεων υπάρ-
χουν ριζωμένα σε πολλούς θεσμούς του κρά-
τους».
Η κα. Αννίτα Δημητρίου, βουλευτής του ΔΗΣΥ,
προς τον κ. Σάββα Κωνσταντίνου, εκ των εκπρο-
σώπων της ΚΟΠ, ρώτησε: «Πόσο ήταν το ημερή-
σιο επίδομα σε αποστολή στο εξωτερικό μέχρι
σήμερα;». Με το άκουσμα της απάντησης για 20
ευρώ, η κ. Δημητρίου είπε χαριτολογώντας: «Ένα
σάντουιτς κι ένα αναψυκτικό δηλαδή». Συνεχί-
ζοντας η κα. Δημητρίου, τόνισε ότι είναι «ευτελές
και προσβλητικό το ποσό των οδοιπορικών», ενώ
αναφέρθηκε και στην ανάγκη η ΚΟΠ να ξεκαθα-
ρίσει το σκηνικό για τη διανομή των κονδυλίων

της UEFA και της FIFA για το γυναικείο ποδό-
σφαιρο.
Η βουλευτής του ΔΗΚΟ κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
ήταν έντονη προς την ΚΟΠ, λέγοντας: «Καταδέ-
χεστε ως ομοσπονδία να έχουμε αθλητές μας σε
αποστολή στο εξωτερικό με 75 ευρώ στη τσέπη;
Είναι κατάντια!».
Στη δική της παρέμβαση, η βουλευτής του ΑΚΕΛ
κα. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, είπε: «Είτε θα τις στέλ-
νετε αξιοπρεπώς (σ.σ. τις διεθνείς ποδοσφαιρί-
στριες σε αποστολές στο εξωτερικό), είτε τολμή-
στε και βγείτε και πείτε ‘κομμένο το γυναικείο πο-
δόσφαιρο’».
Από την πλευρά της, η Επίτροπος ισότητας των
φύλων κα. Ιωσηφίνα Αντωνίου, επιβεβαίωσε ότι
υπάρχει μορφή διάκρισης και εισηγήθηκε την αλ-
λαγή των κανονισμών λέγοντας: «Το allowance
(σ.σ. επίδομα) στο εξωτερικό γιατί να είναι δια-
φορετικό σε άνδρες και γυναίκες; Είναι πιο ακρι-
βή η ζωή στο εξωτερικό για ένα άνδρα από μια γυ-
ναίκα; Είναι μορφή διάκρισης».
Η κα. Σκεύη Κουκουμά, βουλευτής του ΑΚΕΛ, ανα-
φέρθηκε στην απουσία του προέδρου της ΚΟΠ,
ο οποίος είχε κληθεί στη συνεδρία και ζήτησε δι-
ευκρινήσεις τόσο για τα κονδύλια που διαχειρί-
ζεται η ΚΟΠ για το Γυναικείο ποδόσφαιρο όσο
και για τα όσα ανέφεραν οι διεθνείς ποδοσφαι-

ρίστριες τα οποία χαρακτήρισε απαράδεκτο να
συμβαίνουν.
Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. κ. Σπύρος
Νεοφυτίδης, τόνισε: «Οι γυναίκες ποδοσφαιρί-
στριες δεν διεκδικούν τίποτα περισσότερο από
ότι δικαιούνται με βάση τους νόμους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και της χώρας μας. Να απολαμ-
βάνουν δηλαδή τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με
τους άνδρες συναδέλφους τους. Όσο αφορά την
δικαιολογία της έλλειψης κονδυλίων από την ΚΟΠ
έχω ήδη καταθέσει στην επιτροπή στοιχεία που
δείχνουν ότι η ΚΟΠ έλαβε 11,1 εκατομμύρια ευ-
ρώ από το πρόγραμμα HatTrick της UEFA και από
το FIFA Forward θα λάβει ακόμη 6 εκατομμύρια
δολάρια».

Στη Βουλή
ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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Δημοσιογραφική διάσκεψη παρέθεσε ο ΠΑ.Σ.Π.
στις 3 Φεβρουαρίου 2020, με αφορμή τα πολύ
σοβαρά τεκταινόμενα τον τελευταίο καιρό στο
χώρο του ποδοσφαίρου, αναφορικά με τα στη-
μένα. Στη διάσκεψη ανακοινώθηκε ότι ο Σύν-
δεσμος προχώρησε με την αγορά του προ-
γράμματος Red Button, ενώ ανακοινώθηκαν τα
μέτρα που πάρθηκαν ήδη από τον σύνδεσμο
για αντιμετώπιση του προβλήματος των χειρα-
γωγημένων αγώνων, με αναφορά σε έξι συγκε-
κριμένα μέτρα, τα οποία θα αποτελέσουν σο-
βαρά αποτρεπτικά μέσα.
Στη διάσκεψη, αποκαλύφθηκε ότι μετά από απο-
κλειστική πρωτοβουλία του ΠΑ.Σ.Π. και με ιδία
έξοδα, έγινε η αγορά χιλίων κωδικών του προ-
γράμματος Red Button, το οποίο από την επό-
μενη μέρα τίθεται στη διάθεση των ποδοσφαι-
ριστών. Πρόκειται για το μοναδικό σοβαρό μέ-
σο αναφοράς ΑΝΩΝΥΜΑ χειραγωγημένων αγώ-
νων.
«Λόγω της διστακτικότητας και του φόβου των
παικτών για επώνυμες καταγγελίες προς την
αστυνομία ή άλλες αρμόδιες αρχές, οδηγηθή-
καμε στη λύση της αγοράς με δικά μας έξοδα
χιλίων κωδικών και των δικαιωμάτων χρήσης
του RED BUTTON APP για τα μέλη μας. Μέσα
από το application, διασφαλίζουμε 100% την
ανωνυμία και ταυτόχρονα θωρακίζουμε τα μέ-
λη μας με μια ασπίδα προστασίας. Όλες οι ανα-
φορές θα αξιολογούνται από το νομικό τμήμα
της FIFPro το οποίο μαζί με το νομικό τμήμα του
ΠΑ.Σ.Π. θα αποφασίζουν ποιους θα ενημερώ-
νουν για τις καταγγελίες».
Τις επόμενες μέρες, ποδοσφαιριστές σχεδόν 30
ομάδων έλαβαν τους κωδικούς τους για το Red
Button, με τον ΠΑ.Σ.Π. να ευχαριστεί τις διοική-
σεις και τα προπονητικά επιτελεία των ομάδων
για την άψογη συνεργασία.

Λανθασμένη σύλληψη
Ο κ. Νεοφυτίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη
διάσκεψη και για τις λανθασμένες ενέργειες και
χειρισμούς των Αρχών και του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, με αποκορύφωμα την λανθασμένη (!)
σύλληψη ποδοσφαιριστή, για υποτιθέμενη
εμπλοκή του σε χειραγωγημένο αγώνα. Συγκε-
κριμένα, τον Ιανουάριο οι Αρχές προχώρησαν
σε λανθασμένη σύλληψη ποδοσφαιριστή, μετά
από έκθεση της UEFA σχετικά με χειραγώγηση
αγώνων ποδοσφαίρου, αφού ένα λάθος του στο
παιχνίδι θεωρήθηκε από κάποιους ως απόδει-
ξη δόλου… «Ο μηχανισμός που έφερε τη σύλ-
ληψη ατόμου με βάση λάθος που μπορεί να έκα-
νε σε έναν αγώνα, είναι εντελώς λανθασμένος,
αφού λάθη γίνονται σε κάθε αγώνα, απ΄ όλους
τους ποδοσφαιριστές. Στις έρευνες που έκανε
κατά καιρούς ο Σύνδεσμος, οι ποδοσφαιριστές
δήλωσαν ότι φοβούνται να μιλήσουν για τα διά-
φορα θέματα όπως τα στημένα και το ντόπινγκ.
Τώρα θα φοβούνται και να παίξουν ποδόσφαι-
ρο, μπας και κάνουν λάθος σε αγώνα!», είχε δη-
λώσει τότε ο Σύνδεσμος. Πάντως, ο ΠΑ.Σ.Π. ήταν
ξεκάθαρος ότι οι παίκτες που εμπλέκονται στα
στημένα, δεν έχουν θέση στα γήπεδα. Γι’ αυτό
και ο ΠΑ.Σ.Π. προχωρεί εδώ και χρόνια σε μια
σειρά από δράσεις, για προστασία των ποδο-
σφαιριστών και επιμόρφωση τους, απέναντι
στους κινδύνους των χειραγωγημένων αγώνων. 

Τα έξι μέτρα του ΠΑ.Σ.Π.
Στο πλαίσιο της Διάσκεψης στις 3 Φεβρουαρί-
ου, ο κ. Νεοφυτίδης αποκάλυψε έξι μέτρα, τα
οποία κάλεσε να εφαρμοστούν άμεσα, για να
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα
των χειραγωγημένων αγώνων. «Το πρώτο μέ-
τρο και το μοναδικό το οποίο ο ΠΑ.Σ.Π. είναι σε

θέση να εφαρμόσει, το έκανε ήδη, που ήταν η
έλευση του Red Button».

1. Αγορά με έξοδα του ΠΑ.Σ.Π. χιλίων κωδικών
και των δικαιωμάτων χρήσης του RED BUTTON
APP για τα μέλη του Συνδέσμου.

2. Νομοθετική πρόνοια για καθορισμό κατώτα-
του μισθού για τους επαγγελματίες ποδοσφαι-
ριστές για την Α’, Β’, Γ’ κατηγορία και Γυναικείο.

3. Άμεση απαγόρευση της πρόσβασης στον χώ-
ρο των αποδυτηρίων και στον αγωνιστικό χώ-
ρο, ατόμων που δεν είναι εγγεγραμμένα στο
φύλλο αγώνος.

4. Άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για τις πε-
ριπτώσεις όπου χρειάζεται και υπάρχουν στοι-
χεία.

5. Δημιουργία κανονισμών κριτηρίων για τα πρό-
σωπα που εμπλέκονται στο ποδόσφαιρο.

6. Άμεση βιντεογράφιση και αρχειοθέτηση όλων
των αγώνων της β΄ κατηγορίας.

ΠΡΟΣΥΝΕΝΝΟΗΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ο ΠΑ.Σ.Π. έφερε στην Κύπρο το Red Button!
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Ο ΠΑ.Σ.Π. πραγματοποίησε
επαρχιακές συναντήσεις στα
τέλη του 2019 με εκπροσώ-
πους ποδοσφαιριστές από τις
ομάδες των πρωταθλημάτων
της ΚΟΠ. Στις συναντήσεις έγι-
νε η καθιερωμένη ενημέρωση
για τα συνδικαλιστικά και
επαγγελματικά θέματα, ενώ οι
ποδοσφαιριστές ενημέρωσαν
τον Σύνδεσμο για διάφορα θέ-
ματα που αντιμετωπίζουν.
Οι συναντήσεις έγιναν σε Λε-
μεσό (Buffalo Wings &
Rings), Λευκωσία (Για Σου-
βλάκι όπως παλιά), Λάρνακα
(Το Στέκι της Παρέας), Πάφο
(Konia Tavern) και Επαρχία
Αμμοχώστου (Hungry Horse
- Ayia Napa).

Επαρχιακές συναντήσεις 
με εκπροσώπους ποδοσφαιριστές Ο ΠΑ.Σ.Π. στο συνέδριο

IntegriSport για τα στημένα
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών
(ΠΑ.Σ.Π.) ήταν παρών στο τριήμερο Συνέδριο
μεταξύ 18-20 Σεπτεμβρίου 2019 στο Ολυμπιακό
Μέγαρο, με θέμα το έργο IntegriSport Erasmus+
που αφορά την χειραγώγηση αθλητικών αγώ-
νων. Το συνέδριο διοργάνωσε η Αστυνομία Κύ-
πρου. 
Κύριος στόχος του συνεδρίου αποτελεί η ενη-
μέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλε-
κομένων για τα παράνομα στοιχήματα, την ανα-
βάθμιση του τρόπου διερεύνησης υποθέσεων
τέτοιας φύσεως καθώς και την παρουσίαση απ΄
όλους τους φορείς και οργανώσεις, με σκοπό
την ανταλλαγή απόψεων για βελτίωση του συ-
ντονισμού τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο.
Ο ΠΑ.Σ.Π. κλήθηκε να κάνει τη δική του παρέμ-
βαση, με θέμα «Εθνική Αθλητική Άποψη: ΠΑ.Σ.Π.
και ποδοσφαιριστές», την οποία πραγματοποί-
ησε ο λειτουργός μάρκετινγκ του Συνδέσμου κ.
Λοΐζος Χρυσοστόμου. Σε αυτή ανέλυσε μεταξύ
άλλων τα αποτελέσματα έρευνας γνώμης μετα-
ξύ των μελών του ΠΑ.Σ.Π., ενώ στάθηκε σε προ-
τάσεις του Συνδέσμου για την αντιμετώπιση του
φαινομένου των χειραγωγημένων αγώνων. Με-

ταξύ άλλων τόνισε: «Οι ποδοσφαιριστές που
μπορεί να προσεγγιστούν για να χειραγωγήσουν
έναν αγώνα, δεν νιώθουν ακολούθως την απα-
ραίτητη ασφάλεια για να δώσουν πληροφορίες
στα αρμόδια όργανα. Θέση του ΠΑ.Σ.Π. είναι ότι
πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο και να δη-
μιουργηθεί ένα ειδικό τμήμα στην Αστυνομία
για τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων, όπου θα
προστατεύεται ο πληροφοριοδότης. Για να κα-
ταπολεμηθεί το συγκεκριμένο φαινόμενο χρει-
άζεται η θέληση και η συνεργασία μεταξύ όλων
των φορέων του αθλητισμού αλλά και του κρά-
τους.»

Εξάλλου, στα πλαίσια της στήριξης του ΠΑ.Σ.Π.
στο έργο, τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, ο πρόεδρος Γιώργος Μερκής, ο B’ αντι-
πρόεδρος Μάριος Αντωνιάδης, ο βοηθός τα-
μίας Ευάγγελος Κυριάκου και ο εκπρόσωπος
της Επαρχίας Λάρνακας Νικόλας Εγγλέζου έλα-
βαν μέρος στα γυρίσματα του προωθητικού βί-
ντεο για την καμπάνια του έργου Integrisport
Erasmus+, το οποίο μπορείτε να δείτε σκανά-
ροντας το QR code.

Έγραψαν ιστορία!
Στις 22 Αυγούστου 2020 ο ΠΑ.Σ.Π. δεξιώθηκε τις
ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ομάδας Γυναικών
και μέλη του τεχνικού επιτελείου. Στην συνάντηση
πέραν της καθιερωμένης ενημέρωσης για τα θέ-
ματα του Συνδέσμου, συζητήθηκαν και θέματα του
γυναικείου ποδοσφαίρου λίγες μέρες πριν τον Πρώ-
το Επίσημο αγώνα στην ιστορία μας που ήταν με
αντίπαλο την εθνική ομάδα της Σκωτίας.
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Σε συνέχεια των εξελίξεων των τελευταίων εβδο-
μάδων και της διάσκεψης του ΠΑ.Σ.Π., ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας συγκάλεσε σύσκεψη στο
Προεδρικό Μέγαρο  με θέμα τους χειραγωγη-
μένους αγώνες. Απόλυτα ικανοποιημένος δή-
λωσε ο ΠΑ.Σ.Π. από το αποτέλεσμα της σύσκε-
ψης, που διεξήχθη στις 7 Φεβρουαρίου 2020,
στην παρουσία του Προέδρου κ. Νίκου Ανα-
στασιάδη. Ο ΠτΔ εξήγγειλε επτά μέτρα για αντι-
μετώπιση του φαινομένου των χειραγωγημένων
αγώνων, με τρία από τα συγκεκριμένα μέτρα να
αποτελούσαν εισηγήσεις του ΠΑ.Σ.Π., τις οποίες
ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα ο εκτελε-
στικός πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Σπύρος Νε-
οφυτίδης. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας υιοθέτησε αρκετές από τις εισηγή-
σεις του ΠΑ.Σ.Π., ικανοποίησε την αντιπροσω-
πεία του Συνδέσμου.
Συγκεκριμένα, ο κ. Αναστασιάδης εξήγγειλε με-
ταξύ άλλων την απαγόρευση πρόσβασης στα
αποδυτήρια ατόμων μη εγγεγραμμένων, την άρ-
ση του τηλεφωνικού απορρήτου και την βιντε-
ογράφηση όλων των αγώνων της B΄ κατηγορίας.
Ο ΠΑ.Σ.Π. χαιρετίζει επίσης και τη σύσταση ανε-
ξάρτητης αθλητικής αρχής που θα εκδικάζει
υποθέσεις διαφθοράς στο ποδόσφαιρο. Για το
Red Button, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αντα-
ποκρίθηκε θετικά στο συγκεκριμένο μέτρο.

Στη σύσκεψη στο Προεδρικό, τον ΠΑ.Σ.Π. εκ-
προσώπησε ο εκτελεστικός πρόεδρος κ. Σπύ-
ρος Νεοφυτίδης και ο νομικός σύμβουλος κ.
Λοΐζος Χατζηδημητρίου. Στη σύσκεψη παρευ-
ρέθηκαν επίσης οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και
Παιδείας, ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός της Αστυ-
νομίας, ο ΚΟΑ, η ΚΟΠ, η Επιτροπής Δεοντολο-
γίας και Προστασίας του Αθλητισμού, ο Σύνδε-
σμος Διαιτητών, η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων
και ο Σύμβουλος του ΠτΔ επί Θεμάτων Αθλητι-
σμού κ. Φοίβος Ζαχαριάδης.

Η CNP CYPRIALIFE, σε συνεργασία με τον
ΠΑ.Σ.Π., μπαίνει στον τρίτο χρόνο συνερ-
γασίας με το πρωτοποριακό προϊόν
CYPRIA Provident Athletes’ Saving Plan,
το οποίο είναι ένα μοντέρνο σχέδιο απο-
ταμίευσης για τους ποδοσφαιριστές, μέλη
του Συνδέσμου που είναι ηλικίας άνω των
18. Στόχος του σχεδίου είναι να βοηθήσει
τους ποδοσφαιριστές να αποταμιεύσουν
ένα αξιόλογο ποσό κατά τη διάρκεια της
καριέρας τους, ώστε να μπορέσουν να
κάνουν μια νέα αρχή όταν σβήσουν τα
φώτα της ποδοσφαιρικής τους καριέρας
στηρίζοντας έτσι τον εαυτό τους, αλλά
και τους δικούς τους ανθρώπους. Το σχέ-
διο είναι αποταμιευτικό με ψηλά ποσο-
στά επένδυσης και επιλογή επενδυτικών
ταμείων. Για πληροφορίες για το σχέδιο,
στο τηλέφωνο 22 466 508 και στο email
info@pasp.org.cy.

Σύσκεψη στο Προεδρικό

Συνεχίζεται το πρόγραμμα CYPRIA
Provident Athletes’ Saving Plan!

ΠΡΟΣΥΝΕΝΝΟΗΜΕΝΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ
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Σπουδαίο στήριγμα για τους ποδοσφαιριστές

Γι΄ άλλη μια χρονιά, ο ΠΑ.Σ.Π. έτρεξε το δικό
του Ενιαίο Ασφαλιστικό Σχέδιο, στο οποίο
εντάχθηκαν μέσα στα τρία χρόνια 2880 πο-
δοσφαιριστές/στριες. Τα πρώτα δύο χρόνια
113 ποδοσφαιριστές πραγματοποίησαν επεμ-
βάσεις τις οποίες κάλυψε η ασφαλιστική εται-
ρεία, με το συνολικό ποσό των 362 χιλιάδων
ευρώ. Για τη σεζόν 2019-20, έχουν ήδη πλη-
ρωθεί επεμβάσεις αξίας 37.470 ευρώ.
Σκοπός δημιουργίας του Ενιαίου Ασφαλιστι-
κού Σχεδίου ήταν να βοηθηθούν οι ομάδες
να καλύπτουν τις επεμβάσεις (εγχειρήσεις)
των ποδοσφαιριστών/στριών τους ώστε να
μη χρειάζεται η χρηματική ή άλλως συνει-

σφορά του Συνδέσμου, σε περιπτώσεις που
έμεναν τραυματίες οι παίκτες και παράλληλα
εκτεθειμένοι από τις ομάδες τους, που αδυ-
νατούσαν να πληρώσουν το κόστος εγχείρη-
σης και επαναφοράς.
Ο ΠΑ.Σ.Π. δεν είχε καμία υποχρέωση δημι-
ουργίας ασφαλιστικού σχεδίου, αφού βάση
των κανονισμών, είναι τα σωματεία που υπο-
χρεούνται να καλύπτουν πλήρως και στο σύ-
νολό τους τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα των
ποδοσφαιριστών τους που προκύπτουν από
την απασχόληση τους στο άθλημα. Παρόλα
αυτά, και για να είναι προστατευμένοι οι πο-

δοσφαιριστές, ο Σύνδε-
σμος έβαλε από

το ταμία του ποσό 20 χιλιάδων ευρώ την πρώ-
τη σεζόν, για να καλυφθεί το ελάχιστο ποσό
ασφάλισης και να μην ναυαγήσει η προσπά-
θεια και μείνουν εκτεθειμένα τα σωματεία.
Όσον αφορά την πρόθεση της ΚΟΠ, η οποία
ανακοινώθηκε τον Ιούνιο, να εισαγάγει το δι-
κό της Ενιαίο Ασφαλιστικό Σχέδιο, ο ΠΑ.Σ.Π.
χαιρετίζει την ενέργεια αυτή, αφού έτσι η ΚΟΠ
θα διευκολύνει σημαντικά το έργο του ΠΑ.Σ.Π.,
αφού πλέον θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυ-
ψη σε όλους τους ποδοσφαιριστές, ενώ ταυ-
τόχρονα θα δίνεται η ευκαιρία στον Σύνδε-
σμο να μειώσει τον φόρτο εργασίας και τα
πολλαπλά κόστη που επιφορτιζόταν για τη
λειτουργία του δικού του Ενιαίου Ασφαλιστι-
κού Σχεδίου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Με ανακοίνωση του ο ΠΑ.Σ.Π. εξέφρασε την απόλυτη συμπαράσταση
του προς τον Φάνο Κατελάρη και στην ενέργεια του διεθνή Κύπριου πο-
δοσφαιριστή να αποχωρήσει από το γήπεδο, ως πράξη διαμαρτυρίας
κατά ρατσιστικών επιθέσεων σε βάρος συμποδοσφαιριστή του. Συγκε-
κριμένα, στον αγώνα της ομάδας του Zalaegerszegi απέναντι στην
Fehervar, για την 33η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος Ουγ-
γαρίας, στις 27 Ιουνίου 2020, ο Κατελάρης την ώρα που έκανε προθέρ-
μανση για να εισέλθει στον αγώνα ως αλλαγή, αντιλήφθηκε ρατσιστικές
κραυγές από τους οπαδούς της ίδιας του της ομάδας, με αποδέκτη αθλη-
τή της αντίπαλης ομάδας. Λόγω του περιστατικού, που συνεχιζόταν για
ώρα, ο Κατελάρης αποφάσισε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο
και να μεταβεί στα αποδυτήρια, ως ένδειξη διαμαρτυρίας κι αφού πρώ-
τα ενημέρωσε τους ανθρώπους της ομάδας.
Εξάλλου, στις 22 Φεβρουαρίου, ο ΠΑ.Σ.Π. ενημέρωσε για καταγγελία που
έγινε, όπου ποδοσφαιριστής σε αγώνα του πρωταθλήματος ΣΤΟΚ δέ-
χτηκε ρατσιστική επίθεση λόγω του χρώματός του. Σύμφωνα με την κα-
ταγγελία που έλαβε ο Σύνδεσμος, ο θύτης αποβλήθηκε με απευθείας
κόκκινη κάρτα αλλά, για λόγους που διερευνώνται από τον ΠΑ.Σ.Π., ο δι-
αιτητής διέκοψε τον αγώνα εξ υπαιτιότητας της ομάδας του θύματος για-
τί, άκουσον άκουσον, οι συμπαίχτες του αποχώρησαν από τον αγωνι-
στικό χώρο για λίγα λεπτά για να τον καθησυχάσουν και παρηγορήσουν.

ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

Στήριξη στα θύματα ρατσισμού
Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αποτελεί η εξέταση
από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα-
ταγγελίας ποδοσφαιριστή εναντίον σωματείου
περί ύπαρξης δεύτερου / διπλού συμβολαίου
εργοδότησης το οποίο δεν αποκαλύφθηκε στην
ΚΟΠ και οι πληρωμές βάσει του οποίου δεν δη-
λώθηκαν στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων. Όπως ανακοίνωσε στις 24 Ιουνίου 2020 ο
ΠΑ.Σ.Π., οι ποδοσφαιριστές πρέπει να γνωρίζουν
ότι στην περίπτωση ύπαρξης δεύτερου / διπλού
συμβολαίου εργοδότησης, οφείλουν να επιβε-

βαιώνουν ότι αντίγραφο του συμβολαίου αυτού
κατατέθηκε στην ΚΟΠ και ότι όλες οι σχετικές
πληρωμές δηλώνονται στις Κοινωνικές Ασφαλί-
σεις. Σε περίπτωση μη κατάθεσης του δεύτερου
/ διπλού συμβολαίου στην ΚΟΠ και μη δήλωσης
των εκεί προβλεπόμενων πληρωμών στις Κοι-
νωνικές Ασφαλίσεις, ο ποδοσφαιριστής έχει δι-
καίωμα να υποβάλει παράπονο και, αν αυτό γί-
νει αποδεχτό, το σωματείο θα διαταχτεί να κα-
ταβάλει αναδρομικά όλες τις σχετικές εισφορές,
πλέον τόκο, πλέον πρόστιμο.

Σημαντική εξέλιξη σχετικά 
με τα δεύτερα συμβόλαια!

Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για 
τροποποίηση του νόμου περί στοιχημάτων
Στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της
Βουλής των Αντιπροσώπων παρευρέθηκε στις
22 Ιουνίου 2020 ο ΠΑ.Σ.Π., μαζί με άλλους φο-
ρείς του κυπριακού αθλητισμού. Αντικείμενο
της συνεδρίας ήταν η πρόταση τροποποίησης
του νόμου περί στοιχηματικής αρχής, η οποία
προέκυψε πριν από τρία χρόνια και η συζήτη-
ση της οποίας έχει πλέον αρχίσει από πλευράς
Βουλής.
Ανάμεσα στις τροποιητικές πρόνοιες, είναι η
αξιοποίηση μέρους του κονδυλίου που απο-
κόπτεται από το στοίχημα προς στήριξη των
προγραμμάτων στήριξης, επιμόρφωσης και
προστασίας της υγείας άνω των τρεισήμισι χι-
λιάδων ποδοσφαιριστών όλων των επιπέδων,
από την επαγγελματική κατηγορία, μέχρι τις
μικρές ηλικίες. Προτάθηκε, συγκεκριμένα, όπως
ποσοστό ύψους 0,3% των κερδών του στοιχή-
ματος, αξιοποιηθεί στη στήριξη των προγραμ-
μάτων του ΠΑ.Σ.Π., που έχουν να κάνουν με τα
προγράμματα προστασίας της ψυχικής υγείας

των ποδοσφαιριστών, τη λειτουργία του προ-
γράμματος Red Button για άμεση ανίχνευση
των στημένων αγώνων, των προγραμμάτων
επιμόρφωσης του συνδέσμου με τις υποτρο-

φίες στα πανεπιστήμια, των προγραμμάτων
ασφάλισης των ποδοσφαιριστών και της εκ-
παίδευσης των αθλητών σε θέματα πρώτων
βοηθειών κ.α

Με ανακοίνωση στις 31 Μαρτίου, εν μέσω της πανδημίας, ο ΠΑ.Σ.Π. κά-
λεσε τις ομάδες να πληρώσουν τους μισθούς… Φεβρουαρίου! Όπως
αποδείχτηκε, το 50% των ομάδων της α΄ κατηγορίας και το 69% της
β΄ κατηγορίας όφειλαν εκείνη την περίοδο δεδουλευμένα στους παί-
κτες τους, κάτι που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους ανθρώπους
και τις οικογένειες τους που εξαρτώνται από το ποδόσφαιρο.

«Πληρώστε τους παίκτες σας»! Θετική η αλλαγή για τις κίτρινες
Ο ΠΑ.Σ.Π. χαιρετίζει την απόφαση
της ΚΟΠ όπως οι ποδοσφαιριστές
που συμπληρώνουν κίτρινες κάρ-
τες, έχουν πλέον την επιλογή να
εκτίσουν την ποινή τους σε ένα από
τους επόμενους δύο αγώνες της
ομάδας τους. Ο συγκεκριμένος κα-
νόνας είναι ακόμη μια εισήγηση του
Συνδέσμου μας που θα εφαρμοστεί
έστω κι αργά. Τη συγκεκριμένη αλ-
λαγή ζητούσε σε επιστολή του ο
ΠΑ.Σ.Π. από το 2013!
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Με τη νομική αρωγή και στήριξη του
ΠΑ.Σ.Π., ο ποδοσφαιριστής Αλέκος Αλέ-
κου πέτυχε δικαστική νίκη τον Σε-
πτέμβριο του 2019 μέσω του Αθλητι-
κού Διαιτητικού Δικαστηρίου (CAS)
απέναντι στη σλοβάκικη ομάδα στην
οποία αγωνιζόταν μέχρι το 2016. Πρό-
κειται γι΄ άλλη μια σημαντική κατά-
κτηση για τα δικαιώματα των ποδο-
σφαιριστών, αφού ο ποδοσφαιριστής
διεκδίκησε νομικώς το δίκαιο του, απέ-
ναντι σε κακές πρακτικές από σύλ-
λογο.
Τον Δεκέμβριο του 2016 ο
Αλέκου επικοινώνησε με τον
ΠΑ.Σ.Π., ζητώντας τη βοήθεια
του Συνδέσμου, λόγω προ-
βλημάτων με τους εργοδότες
του. Συγκεκριμένα, η ομάδα
της Σλοβακίας στην οποία
αγωνιζόταν τον έβαλε
να προπονείται με τη
2η ομάδα, ενώ πα-
ράλληλα του μείω-
σαν το μισθό. Ακο-
λούθησε σειρά
επιστολών προς
την ομάδα από
το νομικό τμήμα
του ΠΑ.Σ.Π., χω-
ρίς όμως αντα-

πόκριση. Στη συνέχεια ο παίκτης προ-
χώρησε σε μονομερή τερματισμό του
συμβολαίου του.
Ο Αλέκου, με τη στήριξη του ΠΑ.Σ.Π.,
προχώρησε σε προσφυγή στη FIFA, ζη-
τώντας τα χρήματα που είχαν αποκο-
πεί από τους μισθούς του, καθώς και
το υπόλοιπο χρηματικό ποσό που προ-
νοούσε το συμβόλαιο του μέχρι τη λή-
ξη της σύμβασης. Η FIFA, όμως απο-
φάσισε ότι ο τερματισμός ήταν παρά-
νομος αφού δεν δικαιολογείτο από τα

γεγονότα. Ακολούθησε έφεση ενα-
ντίον της απόφασης της FIFA στο
CAS, το οποίο είναι ανεξάρτητο δι-
αιτητικό δικαστήριο για αθλητικές
διαφορές και το οποίο ενεργεί, με-

ταξύ άλλων, σαν εφετείο εναντίον
αποφάσεων της FIFA. Το CAS απο-

φάσισε ότι η απόφαση της FIFA
ήταν λανθασμένη και ο τερ-

ματισμός ήταν νόμιμος.
Έτσι, ανατράπηκε η από-
φαση της FIFA και επιδικά-
στηκαν αποζημιώσεις στον
Αλέκου. Τόσο ενώπιον της
FIFA όσο και ενώπιον του

CAS ο Αλέκου εκπροσωπή-
θηκε από τον εκ των νομι-

κών συμβούλων του ΠΑ.Σ.Π.,
κ. Λοΐζο Χατζηδημητρίου.

Ανατροπή της απόφασης FIFA 
για Αλέκου από το CAS!

Ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2019 και συνεχίστηκαν οι
καθιερωμένες συναντήσεις του ΠΑ.Σ.Π. με τους ποδο-
σφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες των ομάδων στην Κύ-
προ, ενόψει της σεζόν που έμπαινε. Αντιπροσωπεία του
ΠΑ.Σ.Π. καλωσορίζει τους νέους ποδοσφαιριστές στο νη-
σί μας κι εύχεται σε όλους μια καλή σεζόν. Στη συνέχεια
πραγματοποιείται σχετική ενημέρωση για τα διάφορα
θέματα του συνδέσμου όπως συνδικαλιστικά, βραβεία
και εκπαιδευτικά (δεύτερη καριέρα). Στο τέλος γίνεται
ενημέρωση για τα θέματα ψυχικής υγείας, ντόπινγκ και
διάσεισης μετά από κτύπημα εν ώρα αγώνα, στο πλαί-
σιο της σχετικής παγκόσμιας εκστρατείας της FIFPRO,
«CONCUSSION: Recognize. Report. Remove!».

Συναντήσεις του ΠΑ.Σ.Π. με τα μέλη του παγκύπρια

Οι Ποδοσφαιρι-
στές και Ποδο-
σφαιρίστριες
στην Κύπρο,
ψήφισαν μέσω
του ΠΑ.Σ.Π., τις
Κορυφαίες Πα-
γκόσμιες Ενδε-
κάδες της σεζόν
2018/19, οι
οποίες ανακοι-
νώθηκαν στις
23/9/2019, στα
επίσημα βρα-
βεία "The Best"
που διοργάνω-
σαν οι FIFA και
FIFPRO!
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Πέραν από τη συνδικαλιστική του δράση, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) κάθε χρό-
νο συγκεντρώνεται σε μια σειρά από ενέργειες στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης και υποστήριξης προς
τα μέλη του. Πρόκειται για ένα καθοριστικό κομμάτι της ετήσιας δράσης του Συνδέσμου.

Ο ΠΑ.Σ.Π. και οι ποδοσφαιριστές έδειξαν ξανά
τη δύναμη τους! Με μια καμπάνια που ξεκίνησε
από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ενωμένοι αντα-
ποκρίθηκαν στην εκστρατεία για υποστήριξη
του Σαββάκη Χρίστου. Ο 35χρονος πρώην πο-
δοσφαιριστής και νυν προπονητής ενεπλάκη σε
τροχαίο ατύχημα στο Μαζωτό στις 14 Σεπτεμ-
βρίου και αναγκάστηκε να νοσηλευτεί για με-
γάλο διάστημα στην Εντατική Μονάδα. Ο Σαβ-
βάκης Χρίστου είναι σύζυγος και πατέρας τριών
ανήλικων παιδιών.
Εκατοντάδες ποδοσφαιριστές από ομάδες όλων
των κατηγοριών μέσα από την εκστρατεία του
ΠΑ.Σ.Π. μάζεψαν μεταξύ τους στα αποδυτήρια
χρήματα για ενίσχυση της οικογένειας του Σαβ-
βάκη. Παράλληλα μετά από πρωτοβουλία του
Γιώργου Μερκή, αυτός και οι Κωστάκης Αρτυ-
ματάς, Δημήτρης Χριστοφή, Ανδρέας Αβραάμ,
Χάμπος Κυριάκου και Ιβάν Τρισκόφσκι, δώρι-
σαν φανέλες οι οποίες δημοπρατήθηκαν στην
ιστοσελίδα Charity Idols και μαζεύτηκε το ποσό

των 1154 ευρώ. Μαζί με ένα ποσό που συμπλή-
ρωσε ο ΠΑ.Σ.Π., δόθηκε ως συνολική βοήθεια
στην οικογένεια του Σαββάκη Χρίστου το ποσό
των εννέα χιλιάδων ευρώ.
Η σύζυγος του Σαββάκη, Ελισάβετ, σε συνομι-
λία που είχε με τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π., Μά-
ριο Χριστοδούλου και Γιώργο Πεγκλή, ζήτησε
να ευχαριστήσει όλους όσους ανταποκρίθηκαν:
«Μας έχουν προσφέρει όλοι απίστευτη στήριξη
και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον
ΠΑ.Σ.Π. και σε όλους τους ποδοσφαιριστές για
τη βοήθεια τους. Ευχαριστούμε επίσης τον Γιώρ-
γο Μερκή και τους Αρτυματά, Χριστοφή, Αβρα-
άμ, Χάμπο και Τρισκόφσκι που δώρισαν τις φα-
νέλες τους.»
Στην προσπάθεια ενημέρωσης για στήριξη του
Σαββάκη, διεξήχθη στις 2 Οκτωβρίου στο ΓΣΠ διάσκεψη Τύπου υπό την αιγίδα της ΚΟΠ και πέ-

ραν από τον ΠΑ.Σ.Π., που εκπροσωπήθηκε από
τον εκτελεστικό πρόεδρο κ. Σπύρο Νεοφυτίδη,
συμμετείχε το «Γκολ στη Ζωή», με εκπρόσωπο
τον κ. Τάσσο Κίσσα, ο Σύνδεσμος Προπονητών
με τον πρόεδρο κ. Άντρο Κουλουμπρή, ενώ την
Ομοσπονδία εκπροσώπησε ο Οικονομικός Δι-
ευθυντής κ. Ανδρέας Μοριάς. Ο κ. Νεοφυτίδης,
στην παρέμβαση του, είπε ότι «πρέπει να προ-
χωρήσουμε τις διαδικασίες για τη νέα αθλητική
νομοθεσία, όπου πρέπει να περιλαμβάνονται
και πρόνοιες που να καλύπτουν τους αθλητές
σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Στέλνω το μή-
νυμα ότι η Πολιτεία πρέπει να κατανοήσει ότι οι
αθλητές δεν είναι εργαζόμενοι δεύτερης και τρί-
της κατηγορίας, αλλά έχουν ίσα δικαιώματα
όπως όλοι οι εργαζόμενοι. Εύχομαι να είναι η
τελευταία φορά που αναγκαζόμαστε να κάνου-
με εράνους για να στηρίξουμε ένα μέλος μας
που έχει ανάγκη, επειδή δεν υπάρχουν οι ασφα-
λιστικές δικλίδες για προστασία τους».

Εκατοντάδες 
ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα 
για τον Σαββάκη
Χρίστου

Ένα αισιόδοξο μήνυμα προς όλο τον κόσμο,
κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω της παν-
δημίας, έτσι ώστε να περάσει ο κόσμος όσο το
δυνατόν πιο σύντομα αυτή την κρίση και να
επανέλθουν στα γήπεδα και στο αγαπημένο
μας άθλημα, έστειλαν ποδοσφαιριστές και πο-
δοσφαιρίστριες, σε βίντεο που ετοίμασε ο Πα-
γκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.)
και δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο.
Στο σύντομο βίντεο εμφανίζονται κατά σειρά οι
Ανδρέας Αβραάμ (ΑΕΛ), Κούλλης Κυριάκου
(Ερμής), Γιώργος Οικονομίδης (Ολυμπιακός),
Ιωάννης Κούσουλος (Ομόνοια), Φώτης Πα-
πουλής (Απόλλωνας), Τάσος Κίσσας (Νέα Σα-
λαμίνα), Ανδρέας Κυπριανού (Οθέλλος), Ιβάν
Τρισκόφσκι (ΑΕΚ), Μπόρις Κλέιμαν (ΕΝΠ), Λου-
κρητία Χρυσοστόμου (Λευκοθέα), Νικόλας
Εγγλέζου (Ανόρθωση) και Γιώργος Μερκής
(ΑΠΟΕΛ).

Στο φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό τουρνουά με τίτλο «Μια αγκαλιά μόνο για
σένα – Βάζουμε γκολ αγάπης», το οποίο σκοπό είχε την οικονομική ενίσχυση
της τρίχρονης Παυλίνας Αριστείδου, η οποία πάσχει από νευροβλάστωμα (εί-
δος καρκίνου) και είχε μεταβεί στο εξωτερικό για θεραπεία, συμμετείχε η ομά-
δα του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.). Το τουρνουά πραγ-
ματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 4 Σεπτεμβρίου 2019. Στο τουρνουά,
η ομάδα του ΠΑ.Σ.Π. αποτελείτο από τους Άντρο Παναγιώτου, Κώστα Κων-
σταντίνου, Μάριο Χαραλάμπους, Γιάννη Δημητρίου, Μιχάλη Μάρκου, Νικόλα
Κατσούρη, Ανδρέας Ανδρέου, Robert Stachura, Σπύρο Νεοφυτίδη.

Μήνυμα από το σπίτι!

Μπορείτε να δείτε
το βίντεο, κάνοντας

scan το QR code.

Ο ΠΑ.Σ.Π. πάντοτε δίπλα στα μέλη του!

Σε φιλανθρωπικό τουρνουά
ομάδα του ΠΑ.Σ.Π.

Θλίψη για 
το χαμό του
18χρονου 
Γρηγόρη Πική
Με απέραντη θλίψη ο ΠΑ.Σ.Π. θρη-
νεί το χαμό του Γρηγόρη Πική, ο οποί-
ος έφυγε στις 30 Ιανουαρίου 2020
από τη ζωή. Ο μόλις 18 χρονών πο-
δοσφαιριστής και μέλος του ΠΑ.Σ.Π.,
ενεπλάκη σε τροχαίο στις 23 Ιανου-
αρίου, και δυστυχώς, παρά την προ-
σπάθεια του, έχασε τη μάχη. Ο Γρη-
γόρης αγωνιζόταν στην ακαδημία
του Απόλλωνα για τρία χρόνια και
παλαιότερα έπαιξε στην ακαδημία
του ΑΠΟΕΛ. Φέτος ήταν στο ρόστερ
της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου. Ήταν διεθνής
με την Εθνική Κύπρου Κ17.

Βοήθεια στην «Κίτρινη Γραμμή»
Μετά από τα πρώτα μέτρα χαλά-
ρωσης στις αρχές Μαΐου 2020, ο
ΠΑ.Σ.Π. μπόρεσε να προσφέρει
με τη σειρά του στην προσπάθεια
που κάνει η «Κίτρινη Γραμμή Βοή-
θειας και Αλληλεγγύης» προς
τους συνανθρώπους μας οι οποί-
οι παλεύουν να αντιμετωπίσουν
την κατάσταση που προκλήθηκε
στη χώρα μας με την έλευση της
πανδημίας. Μαζί με το Charity
Idols, το οποίο και ο ΠΑ.Σ.Π. ευ-
χαριστεί, προσφέραμε είδη πρώ-
της ανάγκης αξίας τριών χιλιάδων
ευρώ. Μεγάλος σεβασμός στον
ηθοποιό και αγνό ΑΕΛίστα Κώστα
Βήχα για το έργο που επιτελεί μα-
ζί με το Ίδρυμα ΚΕΠΑΚΥ και την
ΑΕΛ Λεμεσού!

Ένας All-Star 
δεν είναι 
πια μαζί μας.. 
Συλλυπητήρια από τον
ΠΑ.Σ.Π. στην οικογένεια του
Μίλιαν Μρντάκοβιτς και κου-
ράγιο στον μικρό του γιο! 
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Ο ΠΑ.Σ.Π. ήταν παρών στη συνάντηση παλαί-
μαχων που έγινε στις 10 Οκτωβρίου 2019 και
στην οποία έδωσαν το παρών τους πρώην πο-
δοσφαιριστές απ΄ όλη την Κύπρο. Ο Εκτελεστι-
κός Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π., κ. Σπύρος Νεοφυτί-
δης, ανέλυσε στους παρευρισκόμενους τα οφέ-
λη τους ως μέλη και το σχέδιο του Συνδέσμου
για τους πρώην ποδοσφαιριστές. Το πρόγραμ-

μα στήριξης για τους παλαίμαχους ποδοσφαι-
ριστές βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες: Ψυ-
χική και Σωματική υποστήριξη, Επιμορφωτικά
Προγράμματα και Σχέδιο Αποταμίευσης CYPRIA
Provident Athletes’ Savings Plan, το πρωτοπο-
ριακό ταμείο που έφτιαξε η CNP CYPRIALIFE, σε
συνεργασία με τον ΠΑ.Σ.Π., ειδικά για ποδο-
σφαιριστές.

Στη συνάντηση παλαίμαχων
με πρόγραμμα στήριξης!Ο κάθε τραυματισμός, μικρός ή μεγάλος,

είναι δύσκολη στιγμή για έναν ποδο-
σφαιριστή/στρια και ο ΠΑ.Σ.Π., θέλοντας
να είναι δίπλα στα μέλη του, έστω και
ηθικά, φροντίζει να στέλνει ανθοδέσμες
σε παίκτες που περνάνε τέτοια δύσκολη
στιγμή. Όπως, με την Άντρη Βιολάρη, η
οποία τον Νοέμβριο υπέστη ρήξη χια-
στών στο παιχνίδι της ομάδας της Pyrgos
FC, απέναντι στη Λευκοθέα, λόγω της
ακαταλληλότητας του γηπέδου.

Διεθνής Ημέρα Χορού
Επ’ ευκαιρίας της Διεθνούς Ημέρας Χορού ο
ΠΑ.Σ.Π. μάζεψε στιγμές από ποδοσφαιριστές
και ποδοσφαιρίστριες που χορεύουν και ετοί-
μασε ένα βίντεο στέλνοντας το μήνυμα πως δεν
πρέπει να αφήσουμε την ψυχολογία μας να επη-
ρεαστεί από τον περιορισμό στο σπίτι. 
Στο βίντεο οι Matilda
Abramo, Νικόλας
Εγγλέζου, Paulus
Arajuuri, Μαρία Σάβ-
βα, Chigozie Udoji,
Maxwell Ankomah,
Thiago, Rui Nibra και
Μαρία Ματθαίου. Δεί-
τε το βίντεο σκανά-
ροντας το QR code:

#PASPBookDay
Ο ΠΑ.Σ.Π, γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου (23/04/2020) ανεβάζοντας σχετικές φω-
τογραφίες με ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες στο Instagram, καλώντας τους φίλα-
θλους να κάνουν κι αυτοί το ίδιο για να κερδίσουν βιβλία προσφορά των βιβλιοπωλείων
Πάργα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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Σε μια σειρά από εκδηλώσεις συμμετείχε ο ΠΑ.Σ.Π., στα πλαίσια της Ευ-
ρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού #BeActive.
Όπως για παράδειγμα, στην εκδήλωση #BeActive στο Μόλο Λεμε-
σού, όπου μικροί και μεγάλοι ψυχαγωγήθηκαν στους ήχους του Super
FM, κτύπησαν πέναλτι, πήραν δωράκια ενώ όσοι ευστόχησαν μπή-
καν και σε κλήρωση με δώρα από το γυμναστήριο Kalopedi Fitness
Club. Την εκδήλωση διοργάνωσε στις 29 Σεπτεμβρίου 2019, η Αντι-
προσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σε συνεργασία
με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών και με τη στήριξη του
Δήμου Λεμεσού. Το παρών τους στην εκδήλωση έδωσαν ποδοσφαι-
ριστές και ποδοσφαιρίστριες, όπως τα τρία αδέλφια Σπόλιαριτς, Αλε-
ξάντερ, Ντανίλο και Ματία, οι Γιάννης Ευσταθίου, Λουτσιάνο Μπε-
μπέ, Κριστίνα Φρίντα, Σταυριάνα Αντωνίου, Μαρία Σάββα και Βαλε-
ντίνα Θεμιστοκλέους.

Συμμετοχή στο #BeActive Week του 2019

Εξάλλου, την Παρασκευή 27 Σε-
πτεμβρίου, στο πλαίσιο της Ευ-
ρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού
2019, αντιπροσωπεία του ΠΑ.Σ.Π.
με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές
συμμετείχαν σε σχετική εκδήλω-
ση στο Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη
Χρυσοστόμου στη Λακατάμια. 

Επίσης, ο ΠΑ.Σ.Π. συμμετείχε
και στις δράσεις της #BeActive
Night, μιας αθλητικής βραδινής
εκδήλωσης που διοργανώθη-
κε στις Φοινικούδες, στις 28 Σε-
πτεμβρίου και ταυτόχρονα σε
όλες τις χώρες της Ε.Ε.!
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Οκτώ εκπαιδευτικά ιδρύματα
στις υποτροφίες ΠΑ.Σ.Π.!

Oι Αξιολογήσεις του προγράμματος υποτροφιών,
που θα γίνονταν την 1η Απριλίου 2020, αναβλή-
θηκαν ένεκα των έκτακτων μέτρων αντιμετώπι-
σης του COVID-19 που είχαν επιβληθεί από την
Κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα υπο-
τροφιών του ΠΑ.Σ.Π. για ποδοσφαιριστές και πο-
δοσφαιρίστριες, παραμένει σε ισχύ με τους υπο-
ψήφιους φοιτητές να μπορούν να εκμεταλλεύο-
νται αυτό το τεράστιο προνόμιο ως μέλη του

Συνδέσμου. Μάλιστα έχουν προστεθεί ακόμη
δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πρόγραμμα με
μερικά εξ αυτών να προσφέρουν υποτροφίες και
για συγγενείς μελών του ΠΑ.Σ.Π. Α’ Βαθμού!
Ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες μπορούν
να αποκτήσουν υποτροφία στα πιο κάτω Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα με την προϋπόθεση να γίνει
μέσω του ΠΑ.Σ.Π. η διαδικασία ένταξης στο εκ-
παιδευτικό ίδρυμα:

l Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
l Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
l UCLan Cyprus
l Frederick University
l Alexander College
l CTL Eurocollege Limassol
l KES College
l Cyprus Institute of Marketing (CIM)

Ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας, υπέ-
γραψαν στις 22 Αυγούστου 2019, εκ μέρους του
ΠΑ.Σ.Π. ο κ. Σπύρος Νεοφυτίδης και εκ μέρους
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο Διευθυντής του
Τμήματος Εισδοχής, κ. Τάσος Δημητρίου.

Το νέο πρωτόκολλο υπέγραψαν εκ μέρους του
Πανεπιστημίου Frederick ο Πρύτανης Καθηγη-
τής Γιώργος Δημοσθένους, ενώ από πλευράς του
ΠΑ.Σ.Π. ο κ. Σπύρος Νεοφυτίδης. Στη συνάντη-
ση συμμετείχαν επίσης ο κ. Γιώργος Καζαντζής,

Διευθυντής Υπηρεσίας Διοίκησης, ο Δρ Πάνος
Κωνσταντινίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Προ-
γράμματος Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού και η κα Στέλλα Δημητρίου, Υπεύθυνη
του Γραφείου Αθλητισμού στη Λεμεσό.

Ανανεώσεις Μνημονίων Συνεργασίας 
με Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Πανεπιστήμιο Frederick

Ο διευθυντής του τμήματος εισδοχής του Πανεπιστη-
μίου Λευκωσίας κ. Τάσος Δημητρίου και ο κ. Σπύρος
Νεοφυτίδης.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick καθ. Γιώργος Δημοσθένους, με τον κ. Σπύρο Νεοφυτί-
δη. Μαζί τους ο κ. Γιώργος Καζαντζής (διευθυντής υπηρεσίας διοίκησης), ο Δρ. Πάνος Κωνσταντι-
νίδης (επίκουρος καθηγητής του προγράμματος επιστήμη φυσικής αγωγής και αθλητισμού) και η
κα. Στέλλα Δημητρίου (υπεύθυνη του γραφείου αθλητισμού στη Λεμεσό).

Υποτροφίες 
Σχολής ΦΟΡΟΥΜ 
για μαθητές-μέλη
ΠΑ.Σ.Π.
Η Ιδιωτική Σχολή ΦΟΡΟΥΜ την Πέμπτη
12 Μαρτίου 2020, πραγματοποίησε τα Δο-
κιμαστικά για εισδοχή στο Αθλητικό Τμή-
μα της Σχολής για την ακαδημαϊκή χρο-
νιά 2020-2021. Οι μαθητές του Αθλητικού
Τμήματος συμμετέχουν πλήρως στα Ακα-
δημαϊκά προγράμματα του ΦΟΡΟΥΜ ενώ
τα μέλη του ΠΑ.Σ.Π. λαμβάνουν ειδική
υποτροφία.

O γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιρι-
στών, Γιώργος Πεγκλής, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Αθλητικής Ανάλυσης (Institute of Sport Analysis) και με την
υποστήριξη του ΠΑ.Σ.Π. διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις
της CNP CYPRIALIFE στη Λάρνακα, τριήμερο σεμινάριο (14-
16 Οκτωβρίου 2019) εκπαίδευσης Ανάλυσης Ποδοσφαίρου
για προπονητές κι αναλυτές ομάδων. Τα μέλη του ΠΑ.Σ.Π. εί-
χαν μειωμένα δίδακτρα.

Ο ΠΑ.Σ.Π. στην περίοδο της καραντίνας
πραγματοποίησε δύο δωρεάν διαδι-
κτυακά σεμινάρια ψυχολογίας (Ελλη-
νικά και Αγγλικά) για όλους τους πο-
δοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες
μέλη του με θέμα: "Αγωνιζόμαστε κό-
ντρα στις προκλήσεις της πανδημίας!"
Το σεμινάριο αποσκοπούσε στο να συ-
ζητήσουv οι συμμετέχοντες το πώς επη-
ρεάζει η πανδημία τη ζωή τους και να δουν
τρόπους διαχείρισης ώστε να μειωθούν οι αρ-

νητικές συνέπειες του εγκλεισμού. Το σε-
μινάριο συντόνιζε η Σύμβουλος

Αθλητικής Ψυχολογίας Δρ. Δέ-
σποινα Κουάλη. Στο σεμινάριο

των Ελληνικών πέραν από τη ψυ-
χολόγο, μίλησε στους συμμετέχο-
ντες και ο διεθνής Κύπριος ποδο-
σφαιριστής Ανδρέας Αβραάμ. Πο-

δοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες
όλων των πρωταθλημάτων και ηλικιών έλα-
βαν συμμετοχή.

Διαδικτυακό σεμινάριο κόντρα 
στις προκλήσεις της πανδημίας!

Σεμινάριο Ανάλυσης Ποδοσφαίρου με επιχορήγηση
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Το Cyprus Institute of Marketing-The Cyprus
Business School (CIM), εντάχθηκε στα εκπαι-
δευτικά προγράμματα υποτροφιών του ΠΑ.Σ.Π.
και μεταξύ άλλων, θα παρέχει υποτροφίες από
25% μέχρι 50%, σε ποδοσφαιριστές και ποδο-
σφαιρίστριες μέλη του Συνδέσμου αλλά και
στους συγγενείς τους, Α’ Βαθμού.
Το Cyprus Institute of Marketing-The Cyprus
Business School (CIM) λειτουργεί από το 1978
στη Λευκωσία και από το 1984 στη Λεμεσό. Εί-
ναι το πρώτο κυπριακό Business School και το
μόνο που προσφέρει αποκλειστικά βραδινά μα-
θήματα για τον εργαζόμενο φοιτητή. Κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 42 ετών έχει εξελιχθεί
σε ένα σημαντικό διεθνές κέντρο για την ανά-
πτυξη της εκπαίδευσης στους τομείς της Διοί-
κησης, της Λογιστικής, των Χρηματοοικονομι-
κών, των Ναυτιλιακών, του Τουρισμού, του Τρα-
πεζικού και πολλών άλλων. Από το 2011 προ-
σφέρει επίσης προγράμματα σε συνεργασία με
το διεθνούς φήμης University of West London
δίδοντας έτσι την ευκαιρία στον κύπριο φοιτη-
τή για απόκτηση βρετανικού πτυχίου ή μετα-
πτυχιακού παράλληλα με την επαγγελματική
του σταδιοδρομία.
Το μνημόνιο υπέγραψαν στις 2 Ιουλίου 2020, εκ
μέρους του CIM, ο Γενικός Διευθυντής κ. Γιάγκος
Χ”Γιάννης ενώ από πλευράς του ΠΑ.Σ.Π., ο Εκτε-
λεστικός Πρόεδρος κ. Σπύρος Νεοφυτίδης.

Κατά την τελετή υπογραφής, ο κ. Χ”Γιάννης, δή-
λωσε μεταξύ άλλων: «Είναι με μεγάλη χαρά που
υπογράψαμε την σχετική συμφωνία συνεργασίας
με τον ΠΑ.Σ.Π. που σκοπό έχει την παροχή σει-
ράς υποτροφιών σε ποδοσφαιριστές που έχουν
διαπρέψει ακαδημαϊκά. Εμείς στο CIM αντιλαμ-
βανόμαστε πλήρως την κοινωνική μας ευθύνη
για προσφορά σε όλο το φάσμα της κοινωνίας
και η εν λόγω ενέργεια είναι απτή απόδειξη της
διαχρονικής μας προσφοράς. Προσβλέπουμε σε
μια μακροχρόνια και αμοιβαία επωφελή συνερ-
γασία με τον ΠΑ.Σ.Π.».
Στη συνέχεια ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του
ΠΑ.Σ.Π., αφού καλωσόρισε το Cyprus Institute of
Marketing στην ομάδα του ΠΑ.Σ.Π., ανέφερε: «Εί-
μαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το Cyprus
Institute of Marketing (CIM) εντάσσεται στα εκ-
παιδευτικά προγράμματα υποτροφιών του
ΠΑ.Σ.Π. και πλέον οι ποδοσφαιριστές και ποδο-
σφαιρίστριες θα μπορούν να λαμβάνουν υπο-
τροφίες από ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ίδρυ-
μα στους επιχειρηματικούς τομείς. Είναι πολύ κρί-
σιμο για έναν αθλητή να είναι προετοιμασμένος
για μια δεύτερη καριέρα και πλέον τα μέλη μας
έχουν ακόμη περισσότερες επιλογές για τις σπου-
δές τους. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια επι-
τυχημένη συνεργασία η οποία δεν θα παραμεί-
νει μόνο στο πλαίσιο των υποτροφιών».

Το KES College εντάχθηκε στα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα υποτροφιών του ΠΑ.Σ.Π. και μεταξύ
άλλων, θα παρέχει υποτροφίες μέχρι 40% σε πο-
δοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες μέλη του
Συνδέσμου όπως και στους συγγενείς τους Α'
Βαθμού.
Το KES College και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πο-
δοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) υπέγραψαν την Τρίτη
5 Νοεμβρίου 2019 Μνημόνιο Συνεργασίας με
σκοπό τη μεταξύ τους συνεργασία προς όφελος
των μελών του Συνδέσμου ως επίσης και της
κοινωνίας γενικότερα μέσα από την παροχή υπο-
τροφιών, τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμινα-
ρίων, ημερίδων και τη συμμετοχή σε ακαδη-
μαϊκά προγράμματα.
Το μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους του KES Col-
lege, ο Γενικός Διευθυντής κ. Πέτρος Στυλιανού
ενώ από πλευράς του ΠΑ.Σ.Π., ο Εκτελεστικός
Πρόεδρος κ. Σπύρος Νεοφυτίδης.
Κατά την τελετή υπογραφής, ο κ. Στυλιανού, ανέ-
φερε, μεταξύ άλλων, ότι «το KES College με την
πολύχρονη εμπειρία του στην επαγγελματική
κατάρτιση και με στόχο την ανάπτυξη και προ-
αγωγή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε τα-
λαντούχους νεαρούς ποδοσφαιριστές/ποδο-
σφαιρίστριες επικροτεί τέτοιου είδους συνερ-
γασίες». «Περαιτέρω,» είπε χαρακτηριστικά, «η
διοργάνωση από κοινού με τον ΠΑ.Σ.Π. διαφό-
ρων δράσεων στο πλαίσιο της κοινωνικής προ-
σφοράς και σύμφωνα με την Εταιρική Κοινωνι-
κή Ευθύνη του Κολλεγίου μας, αποτελεί σημα-
ντικό γεγονός γιατί πιστεύουμε ότι η συνεργασία
μας αυτή θα αποφέρει τόσο αναβάθμιση στην

μόρφωση των νέων ποδοσφαιριστών και πο-
δοσφαριστριών όσο και ποιοτική αλλαγή στην
μετέπειτα επαγγελματική καριέρα τους».
Στη συνέχεια ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του
ΠΑ.Σ.Π., αφού καλωσόρισε το KES College στην
ομάδα του ΠΑ.Σ.Π., δήλωσε «Είμαστε ιδιαίτερα
χαρούμενοι που πλέον οι ποδοσφαιριστές και
ποδοσφαιρίστριες μέλη μας θα μπορούν να λαμ-
βάνουν υποτροφίες από το KES College. Είναι

πολύ σημαντική η προετοιμασία των αθλητών
για μια δεύτερη καριέρα και είναι ακόμη πιο ση-
μαντικό, να έχουν αρκετές επιλογές. Τα Προ-
γράμματα Σπουδών που προσφέρει το KES Col-
lege έρχονται να εμπλουτίσουν αυτές τις επιλο-
γές για τα μέλη μας. Προσδοκούμε σε μια επι-
τυχημένη συνεργασία με αμοιβαίο όφελος που
δεν θα παραμείνει μόνο στο πλαίσιο των υπο-
τροφιών»

Μνημόνιο Συνεργασίας 
με Cyprus Institute of Marketing (CIM)

Μνημόνιο Συνεργασίας με KES College



Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α  

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  59
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  58

ΕΡΕΥΝΕΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

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

Ανοικτή Ημερίδα διοργάνωσε ο ΠΑ.Σ.Π. και τα
Προγράμματα Φυσικοθεραπείας και Αθλητικής
Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής του Ευρωπαϊ-
κού Πανεπιστημίου Κύπρου την Τρίτη 10 Δε-
κεμβρίου 2019.
Στην Ημερίδα παρουσιάστηκε η πρώτη Παγκύ-
πρια έρευνα διερεύνησης του προφίλ των πο-
δοσφαιριστών Α’ Κατηγορίας Κύπρου στη δια-
χείριση συγκρούσεων που πραγματοποίησε ο
Λειτουργός του ΠΑ.Σ.Π., κ. Λοΐζος Χρυσοστό-
μου. Στο σύνολο 177 ποδοσφαιριστές Α’ Κατη-
γορίας συμπλήρωσαν σχετικό ερωτηματολόγιο
για καθορισμό του προφίλ τους στην διαχείρι-
ση συγκρούσεων. Τα συμπεράσματα της έρευ-
νας είναι ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά
των ποδοσφαιριστών πιθανόν να επηρεάζουν
τον τρόπο διαχείρισης συγκρούσεων. Ο συμβι-
βασμός και η αποφυγή επιλέγονται ως μέθοδοι
επίλυσης σύγκρουσης από την πλειονότητα των
ποδοσφαιριστών. Οι μη επιθετικοί ποδοσφαιρι-
στές, οι παντρεμένοι, οι γονείς και οι μεγαλύτε-
ροι σε ηλικία δείχνουν να είναι περισσότερο συ-
νεργάσιμοι και λιγότερο διεκδικητικοί.
Ο Επιστημονικός Συνεργάτης του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου & Πρόεδρος του
ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ, Δρ. Αντώνης Αλεξόπουλος πα-
ρουσίασε τη θεωρητική προσέγγιση στις συ-
γκρούσεις και τη διαχείριση τους σε αθλητικούς
οργανισμούς καταλήγοντας στο γεγονός ότι οι
εργασιακές συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες
ιδιαίτερα στις αθλητικές ομάδες. Η θετική επί-
λυση τέτοιων συγκρούσεων αποτελεί τεράστια
πρόκληση και προσφέρει σημαντικά στην από-
δοση μιας ομάδας.
Ο Κλινικός Ειδικός & Λέκτορας του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Αντώνης Ζαχαρό-
πουλος, παρουσίασε τη σύγχρονη αντίληψη του
αθλητικού φυσικοθεραπευτή για παράγοντες
που εμπλέκονται στους αθλητικούς τραυματι-

σμούς και στην απόδοση. Το στρες και οι κακές
διαπροσωπικές σχέσεις σε μια ομάδα επηρεά-
ζουν αρνητικά την απόδοση των αθλητών και
την αποθεραπεία από ένα τραυματισμό ενώ αυ-
ξάνουν και τον κίνδυνο τραυματισμού.

Στο πάνελ πέραν των ομιλητών ήταν ο πρόε-
δρος του Συνδέσμου Προπονητών, κ. Άντρος
Κουλουμπρής, και ο τερματοφύλακας της Ομό-
νοιας και της Εθνικής Κύπρου, Κωνσταντίνος Πα-
ναγή. Συντονιστής της Ημερίδας που τελούσε
υπό την αιγίδα του ΚΟΑ, ήταν ο Κλινικός Εκπαι-
δευτής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου,
Παναγιώτης Ρεντζιάς, ενώ υποστηρικτές ήταν ο
Σύνδεσμος Προπονητών Κύπρου, ο Παγκύπριος
Σύνδεσμος Πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγω-
γής ο Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών
και η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου.

Η πρώτη Παγκύπρια Έρευνα του προφίλ των ποδοσφαιριστών
στην Ημερίδα ΠΑ.Σ.Π. και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, ο ΠΑ.Σ.Π. διοργάνωσε την Ημερίδα «Σκέψου… Αξί-
ζει!: Απαγορευμένες Ουσίες και Επιπτώσεις», υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανι-
σμού Αθλητισμού (ΚΟΑ). Ομιλητές ήταν, ο εισερχόμενος πρόεδρος της Αθλητιατρικής
Εταιρείας Κύπρου (ΑΕΚ) Δρ. Ευαγόρας Νικολαΐδης, το μέλος της ΑΕΚ Δρ. Κώστας Σχί-
ζας, καθώς και ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. κ. Σπύρος Νεοφυτίδης.
Σκοπός της Ημερίδας, ήταν οι ποδοσφαιριστές να ενημερωθούν για όλα τα θέματα που
αφορούν τους κινδύνους του ντόπινγκ και πώς μπορούν να προστατευτούν. Αυτούς
τους κινδύνους, τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να παίρνουν οι αθλητές, οι επι-
πτώσεις στην υγεία των αθλητών και στην καριέρα τους, ήταν μερικά από τα θέματα
που αναλύθηκαν στο αμφιθέατρο της Ιδιωτικής Ελληνικής Σχολής ΦΟΡΟΥΜ στη Νή-
σου. Κύριο μήνυμα είναι πως οι ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί
στο τι λαμβάνουν, και πως είναι οι ίδιοι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οτιδήποτε ανι-
χνευτεί στον οργανισμό τους. Στην έναρξη της Ημερίδας, χαιρετισμό απεύθυναν εκ μέ-
ρους του ΚΟΑ το μέλος του Δ.Σ. κ. Ανδρόνικος Ανδρονίκου και εκ μέρους του Δ.Σ.
του ΠΑ.Σ.Π. ο πρόεδρος Γιώργος Μερκής.

Ημερίδα με θέμα το ντόπινγκ

Πραγματοποιήθηκε και τη φετινή σεζόν ο κύκλος Σεμιναρίων
Πρώτων Βοηθειών για Ποδοσφαιριστές και Ποδοσφαιρίστριες
από τον ΠΑ.Σ.Π. με την πολύτιμη στήριξη της STOIXIMAN.
Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να υπάρχουν
σε κάθε προπόνηση, ιδιαίτερα των ομάδων μικρών κατηγο-
ριών, ποδοσφαιριστές/ιες με γνώσεις στην αντιμετώπιση επει-
γόντων περιστατικών.
Από την περσινή σεζόν που ο ΠΑ.Σ.Π. θεσμοθέτησε τα συ-
γκεκριμένα σεμινάρια καταρτίστηκαν πάνω από 150 ποδο-
σφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες σε όλη τη Κύπρο, αποκτώ-
ντας αναγνωρισμένο δίπλωμα Πρώτου Βοηθού εντελώς δω-
ρεάν!
Τα Σεμινάρια του 2019 πραγματοποιήθηκαν με την ευγενική
χορηγία της STOIXIMAN και διεξήχθησαν από τους εκπαιδευ-
τές της G.B. Power Life Savers σε Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο και
Λάρνακα/Αμμόχωστο. Οι χορηγοί φιλοξενίας των σεμιναρίων
ήταν το KES College, το Frederick University και το UCLan
Cyprus.

STOIXIMAN Εκπαιδευτικά σεμινάρια
Πρώτων Βοηθειών
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Μετά από άλλη μια προκριματική φάση χωρίς
διάκριση, η Εθνική Ανδρών της Κύπρου έχει στον
ορίζοντα το δεύτερο Νations League, το οποίο
θα διεξαχθεί το Φθινόπωρο του 2020. Τα προ-
κριματικά του Euro 2020, διοργάνωση που εντέ-
λει θα διεξαχθεί το 2021 λόγω της αναβολής που
προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19,
ολοκληρώθηκαν το φθινόπωρο του 2019 με τη
χώρα μας να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση,
αφού στον «τελικό» με τη Σκωτία στο ΓΣΠ ητ-
τηθήκαμε και δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσου-
με την… τιμητική τρίτη θέση.  Ήταν μια δια-
δρομή που ξεκίνησε με ευρεία νίκη (5-0) επί του
Σαν Μαρίνο, όμως ακολούθησαν τρεις διαδοχι-
κές ήττες από Βέλγιο εντός έδρας (0-2) και Σκω-
τία (2-1), Ρωσία (1-0) εκτός, ενώ προστέθηκε η
εντός έδρα ισοπαλία με το Καζακστάν (1-1), που
επίσης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί θετικό απο-
τέλεσμα. Ακολούθησαν η δεύτερη νίκη επί του
Σαν Μαρίνο (0-4) και το πρώτο τρίποντο που εί-
χε αξία, που ήταν το διπλό (1-2) στο Καζακστάν.
Το οδοιπορικό έκλεισε με ήττες στο ΓΣΠ από
Ρωσία (0-5) και Σκωτία (1-2) και άλλη μία στο
Βέλγιο (6-1). Ο Ραν Μπεν Σιμόν αποτέλεσε πα-
ρελθόν μετά από δυόμιση χρόνια και τον Γενά-
ρη αντικαταστάθηκε από τον Βέλγο Γιόχαν Βά-
λεμ, που θα έκανε ντεμπούτο τον Μάρτιο σε φι-
λικό με το Λουξεμβούργο, το οποίο όμως ακυ-
ρώθηκε. Η πρώτη επίσημη διοργάνωση στην
οποία θα έχει την ευθύνη ο 48χρονος, που διε-
τέλεσε επί σειρά ετών προπονητής της Εθνικής
Ελπίδων Βελγίου και ο οποίος θα έχει βοηθό τον
Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη, θα είναι το Nations
League που αρχίζει τον Σεπτέμβριο του 2020.
Μετά την αλλαγή της δομής της διοργάνωσης
και την παραμονή της Κύπρου στη Γ’ Κατηγο-
ρία, η εθνική μας κληρώθηκε στον πρώτο όμιλο,
με αντιπάλους το Μαυροβούνιο, το Λουξεμ-
βούργο και το Αζερμπαϊτζάν. Το προσεχές
Nations League δεν δίνει παρά μόνο δύο εισι-
τήρια για τα πλέι οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου
2022 και η εθνική μας δεν μπορεί να τα διεκδι-
κήσει, επομένως στόχος μας -πέραν της αξιο-

πρεπούς πορείας- είναι η άνοδος στη Β’ Κατη-
γορία. Αυτό θα γίνει μόνο αν τερματίσουμε στην
πρώτη θέση του ομίλου, ενώ την ίδια ώρα υπάρ-
χει και ο κίνδυνος υποβιβασμού αν τερματί-
σουμε τελευταίοι. 
Συγκεκριμένα οι τέσσερις τέταρτες χώρες των
ομίλων της Γ’ Κατηγορίας θα παίξουν μεταξύ
τους αγώνες μπαράζ και οι δύο ηττημένες θα
«πέσουν» στη Δ’ Κατηγορία. 
To πρόγραμμα της Κύπρου στο Nations League:
05/09, 19:00 Κύπρος - Μαυροβούνιο
08/09, 21:45 Κύπρος - Αζερμπαϊτζάν
10/10, 16:00 Λουξεμβούργο - Κύπρος
13/10, 19:00 Αζερμπαϊτζάν - Κύπρος
14/11, 19:00 Κύπρος - Λουξεμβούργο
17/11, 21:45 Μαυροβούνιο - Κύπρος

Τρεις νίκες σε τέσσερις φιλικούς αγώνες πέτυχε
στις αρχές του 2020 η Εθνική U16, στα τελευ-
ταία της παιχνίδια με τον Αντριέν Χατζηαλεξάν-
δρου στον πάγκο. Η εν λόγω ομάδα αποτελεί-
ται ως επί το πλείστον από τους ποδοσφαιρι-
στές που τον Μάιο του 2021, ως Εθνική U17 πλέ-
ον και με προπονητή τον Γιώτη Εγκωμίτη, θα εκ-
προσωπήσει την Κύπρο στο Euro U17, το οποίο
θα φιλοξενήσουμε στο νησί μας μεταξύ 6-22
Μαΐου. Από τη στιγμή που θα συμμετάσχουμε
στην τελική φάση ως οικοδεσπότες και δεν θα
χρειαστούμε προκριματικά, η προετοιμασία της
ομάδας μας θα γίνει μόνο μέσα από φιλικούς
αγώνες, ενώ τον Νοέμβριο θα διοργανώσουμε
τουρνουά που θα έχει δοκιμαστικό χαρακτήρα
(«test event») ενόψει του Euro, με αντιπάλους
που θα ορίσει η UEFA.
Όσον αφορά τα προκριματικά του περασμένου
Φθινοπώρου για το Euro U17 του 2020 που εντέ-
λει ακυρώθηκε, η Eθνική U17, που είχε στον πά-
γκο τον Μάκη Σεργίδη και οι παίκτες της οποί-
ας αποτελούν πλέον τη νεοσύστατη U18, κατέ-
γραψε δύο ήττες (3-0 από Σλοβακία και 2-0 από
Γαλλία) και μία νίκη (3-0 επί Γιβραλτάρ), τερμα-
τίζοντας στην τρίτη θέση του ομίλου. Από τα υπό-
λοιπα αποτελέσματα των εθνικών μας ομάδων

των Παίδων στην περασμένη σεζόν ξεχώρισαν
οι τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες που πέτυχε
η Εθνική U14 με προπονητή τον Δημήτρη Δη-
μητρίου στο τετραεθνές τουρνουά της Ουαλίας!

Εθνική U17 
17/09/2019 Κύπρος – Αρμενία 4-0
19/09/2019 Κύπρος – Αρμενία 1-0
01/10/2019 Ελλάδα – Κύπρος 0-2 
03/10/2019 Ελλάδα – Κύπρος 3-1
22/10/2019 Σλοβακία – Κύπρος 3-0

(προκ. Euro U17 2020)
25/10/2019 Γαλλία – Κύπρος 2-0

(προκ. Euro U17 2020)
28/10/2019 Κύπρος – Γιβραλτάρ 3-0

(προκ. Euro U17 2020)

Εθνική U16 
15/01/2020 Κύπρος – Σουηδία 1-0 
16/01/2020 Κύπρος – Δανία 0-1 
11/02/2020 Κύπρος – Ρουμανία 1-0 
13/02/2020 Κύπρος – Ρουμανία 1-0 

Εθνική U15
20/08/2019 Ρουμανία – Κύπρος 4-1 
22/08/2019 Ρουμανία – Κύπρος 1-1 
13/11/2019 Αυστρία – Κύπρος 7-3 
15/11/2019 Αυστρία – Κύπρος 2-1 

Εθνική U14
13/08/2019 Ουαλία – Κύπρος 2-4
15/08/2019 Κύπρος – Μάλτα 5-0
17/08/2019 Κύπρος – Β. Ιρλανδία 2-1
19/11/2019 Ρουμανία – Κύπρος 1-1
21/11/2019 Ρουμανία – Κύπρος 1-0

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ 

Τα… κλειδιά της ελπίδας στον Βάλεμ 

Χωρίς Μερκή μετά από 14 χρόνια
Την απόφαση να θέσει τέλος στη διεθνή του καριέρα πήρε τον Μάρτιο ο Γιώργος Μερκής. Ο 36χρο-
νος κεντρικός αμυντικός του ΑΠΟΕΛ και πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π., που «μεγάλωσε» ποδοσφαι-
ρικά στον Απόλλωνα όπου έπαιξε για μιάμιση δεκαετία, αποχωρεί από την Εθνική Ανδρών μετά από
14 χρόνια. Φόρεσε για πρώτη φορά το εθνόσημο στο στήθος το 1999 με την Εθνική U16 και αφότου
πέρασε από τις εθνικές Νέων και Ελπίδων, την 1η Μαρτίου 2006 έκανε ντεμπούτο με την Ανδρών, σε
φιλικό με την Αρμενία στο Τσίρειο. Ο αγώνας στο Βέλγιο στις 19 Νοεμβρίου 2019 ήταν ο τελευταίος του,
με τον Μερκή να σταματά στις 54 συμμετοχές, έχοντας σκοράρει μία φορά, στο εντός έδρας 5-0 επί της
Ανδόρρας στις 16 Νοεμβρίου 2014. «Αποτέλεσε διαχρονικά πιστό στρατιώτη της εθνικής μας.  Ήταν
ένα παράδειγμα αγωνιστικότητας και πειθαρχίας στις προπονήσεις, στα αποδυτήρια, στους αγώνες»,
ανέφερε για τον Μερκή ο πρόεδρος της ΚΟΠ, Γιώργος Κούμας.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΑΙΔΩΝ

Με φόντο το «κυπριακό» Euro

‰ Νέοι προπονητές:
U21 Σάββας Δαμιανού
U19 Σάσα Γιοβάνοβιτς
U18 Κωνσταντίνος Μηνά
U17 Γιώτης Εγκωμίτης
U16 Μαρίνος Σατσιάς
U15 Δεν ανακοινώθηκε
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Μετά τα πρώτα επίσημα
παιχνίδια στην ιστορία της
το περασμένο Φθινόπωρο,
όπου δέχθηκε βαριές ήτ-
τες από Σκοτία (8-0) και
Φινλανδία (4-0), η εθνική
Γυναικών έπαιξε τον Μάρ-
τιο και το πρώτο επίσημο
εντός έδρας παιχνίδι της,
χάνοντας από την Αλβανία
με 2-0 στο στάδιο «N.
Papas Group Αμμόχωστος
- Επιστροφή». Με το ανα-
θεωρημένο πρόγραμμα
μετά τις αναβολές, τα άλ-
λα πέντε παιχνίδια της ομά-
δας του Άγγελου Τσολάκη
για τα προκριματικά του
Euro Γυναικών 2021 με
στόχο τα πρώτα γκολ και
θετικά αποτελέσματα θα
γίνουν από Σεπτέμβρη μέ-
χρι Νοέμβριο, με εντός
έδρας παιχνίδια απέναντι
σε Σκωτία, Φινλανδία και
Πορτογαλία κι εκτός έδρας
αποστολές με τους Ίβηρες
και την Αλβανία.

ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Στόχος... τα πρώτα στην ιστορία

Δεν κατάφερε να κάνει την έκπληξη η εθνική
Νεανίδων τον περασμένο Οκτώβριο στους αγώ-
νες απέναντι στις ισχυρές Αγγλία (8-0) και Σερ-
βία (5-0) αλλά και κόντρα στην οικοδέσποινα
Λευκορωσία (6-0) στα προκριματικά του Ευ-
ρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νεανίδων 2020.
Επόμενη επίσημη υποχρέωση για την ομάδα
της Ιουλίας Παναγιώτου τα προκριματικά της
αντίστοιχης διοργάνωσης του 2021 για τα οποία
τον ερχόμενο Οκτώβριο θα παίξουμε με Βέλ-
γιο, Σουηδία και Αζερμπαϊτζάν. 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΝΕΑΝΙΔΩΝ U19

Χωρίς
έκπληξη

Το Φθινόπωρο και με τον Σάββα Δα-
μιανού πλέον στον πάγκο θα συνεχί-
σει τις υποχρεώσεις της στα προκρι-
ματικά του Euro U21, που έμειναν στη
μέση με απολογισμό τέσσερις βαθ-
μούς σε πέντε αγώνες με προπονη-
τή τον Νίκο Ανδρονίκου. Η πρεμιέρα
έγινε τον Μάρτιο του 2019 με νίκη
επί του Γιβραλτάρ (1-0), τον Σεπτέμ-
βριο χάσαμε από Νορβηγία (2-1) και
Ολλανδία (5-1), τον Οκτώβριο φέρα-
με ισοπαλία με Λευκορωσία (1-1) και
τον Νοέμβριο χάσαμε ξανά από Νορ-
βηγία (2-1). Σεπτέμβρη και Οκτώβρη
του 2020 θα γίνουν οι αγώνες με Πορ-
τογαλία, Λευκορωσία και Ολλανδία,
ενώ Νοέμβριο θα διεξαχθούν οι αγώ-
νες του Μαρτίου που αναβλήθηκαν,
με Πορτογαλία και Γιβραλτάρ.

ΕΘΝΙΚΗ 
ΕΛΠΙΔΩΝ U21

Έμειναν στη μέση

Μεγάλη επιτυχία για το κυπριακό φούτσαλ απο-
τέλεσε η πρόκριση της εθνικής μας τον Γενά-
ρη από τον προκριματικό όμιλο του Euro 2022,
τον οποίον αρχίσαμε με ήττα 8-4 από τη Βοσνία.
Ακολούθησε η σπουδαία νίκη με 6-1 στο κομ-
βικό παιχνίδι με την Ελβετία και το 4-0 της ομά-
δας του Άθου Στυλιανού επί του Γιβραλτάρ.
Αντίπαλός μας στα πλέι οφ θα είναι το Ισραήλ,
κόντρα στο οποίο είχαμε προετοιμαστεί για τον
όμιλο με τέσσερα φιλικά, παίρνοντας τρεις νίκες
και μία ισοπαλία. Οι αγώνες, που θα γίνονταν
τον Απρίλιο, αναβλήθηκαν για τις 2 και 11 Νο-
εμβρίου. Σε περίπτωση που ξεπεράσουμε το
εμπόδιο της γειτονικής χώρας, τότε η Κύπρος θα
αγωνιστεί στην τελική προκριματική φάση του
Euro 2022.

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΥΤΣΑΛ

Θρίαμβος και τώρα Ισραήλ

Με απολογισμό μία νίκη επί της Μάλτας (2-0) και δύο ήττες από Ιταλία (2-0) και Σλο-
βακία (2-1) ολοκλήρωσε τον περασμένο Νοέμβριο τα προκριματικά του Euro U19
2020. Τον Γενάρη στο Φρέναρος έχασε σε δύο φιλικά με 2-0 από τη Σουηδία, ενώ τον
Φεβρουάριο στη Σωτήρα, για πρώτη φορά με τον Σάσα Γιοβάνοβιτς στον πάγκο
(αντικατέστησε τον Σάββα Δαμιανού), έχασε δις από την Αυστρία σε φιλικά (1-0 και
2-0). Στα μέσα του ερχόμενου Νοεμβρίου, στη Σλοβακία, θα δώσει τα προκριματι-
κά του Euro U19 2021, απέναντι σε Κόσοβο, Σλοβακία και Ιταλία.

ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ U19

Νοέμβριο η συνέχεια
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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 football in 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. President of the
board of PASP is George Merkis, captain of
APOEL FC.
The mission of PASP is to offer its 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 yearly
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.

This year’s magazine
PASP publishes its magazine in an annual cycle.
The edition in your hand is the 27th magazine,
which presents a season recap of all the actions
done by PASP.
Our main story is of course the cancellation of
the 2019-20 season due to the COVID-19
pandemic. It was a decision taken by the Cyprus
Football Association on 15 May 2020 and which
received widespread criticism by fans, media
and footballers, since the pandemic situation in
Cyprus in mid-May was in an excellent course
compared to the rest of Europe and the
cancellation was not justified. Unfortunately, the
Cyprus FA decided to cancel the season for
economic reasons, in a decision taken behind
closed doors, while at the same time they used
public health as an excuse for the decision. PASP
worked hard during the months of March to May
to battle the scheming, but eventually was

unable to put a stop to the plans of the clubs
and the FA.
The magazine also features the uncompleted
season’s recap, with Omonia FC taking the UEFA
Champions League birth, due to their first-place
spot when the league was abandoned in mid-
March. The season awards of PASP are also
featured, which are the MVP UNICARS, the
Stoiximan Golden Gloves, the Stoiximan Top
Goal and Stoiximan Top Save!
The pages following that cover the union news,
with the emphasis on the pandemic handling
and the social aspect of PASP. The educational
campaign of PASP are of high importance, with
the union offering a series of scholarships in
universities and colleges in Cyprus.

An English
insight  
in Cypriot football

English speaking footballers can follow year-round the
news from Cyprus in our dedicated English section of our
website. Please scan the QR code for immediate access to

the section on the pasp.org.cy website.  ‰
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Άλλη μια χρονιά έντονης δράσης έχει ολοκληρωθεί για τον ΠΑ.Σ.Π. και καθοριστική για την επιτυχή 
πορεία είναι οι χορηγοί και υποστηρικτές του Συνδέσμου, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά!

Χορηγοί Φιλοξενίας 2019-20

FOLLOW US!
Ενισχυμένα συνεχίζουν την παρουσία τους τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Συνδέσμου, 

σε Instagram, Facebook και Twitter με το handle @PASPCyprus
και στο Youtube με το κανάλι PASP Cyprus.

Το πλούσιο βιβλιάριο εκπτώσεων του ΠΑ.Σ.Π., το οποίο ετοίμασε μετά από
σκληρή δουλειά το τμήμα μάρκετινγκ, δίνει την ευκαιρία στα μέλη να επω-
φεληθούν από εκπτώσεις εκατοντάδων ευρώ. Το ετήσιο μπλοκ παραχω-
ρείται σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου και προσφέρει εκπτώσεις από δεκά-
δες καταστήματα και επιχειρήσεις, που περιλαμβάνουν διαμονές, ρουχισμό,
βιβλία, εστίαση κ.α. Τα μέλη μπορούν να πάρουν το βιβλιάριο τους από τον
Σύνδεσμο, με τη διευθέτηση της συνδρομής τους.

Στις αρχές Ιουλίου 2020, τη σελίδα στο Facebook είχαν κάνει like 9400 άτομα, στο Twitter ακολουθούσαν 780 άτομα και Instagram 1200 χρήστες.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
Όφελος εκατοντάδων ευρώ!

Δωροθέτες
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