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Σπούδασε
Επιστήμη του Αθλητισμού
στο Μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο  
σε Αριθμό Φοιτητών της Κύπρου

UniversityofNicosia UNIC_GR universityofnicosia UniversityNicosia

Λεωφ. Μακεδονίτισσας 46, CY-2417, Τ.Θ. 24005, CY-1700, Λευκωσία
Tηλ. (Κεντρικό): 22841500 
Tηλ. (Γραφείο Εισδοχής): 22841528
E-mail: admissions@unic.ac.cy
unic.ac.cy 

Συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) για 
παροχή υποτροφιών, ύψους 50% στα δίδακτρα των προπτυχιακών δια ζώσης 
προγραμμάτων σπουδών*, σε όλα τα μέλη του ΠΑ.Σ.Π., για εισαγωγή τους στα 
προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

*εξαιρούνται τα προγράμματα της Ιατρικής και της Κτηνιατρικής Σχολής
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Αγαπητά μέλη,

Θέλω να αρχίσω το εισαγωγικό μου σημείωμα δίνοντας πολλά συγχαρητήρια σε όλους 
τους ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, ενήλικες και εφήβους, για την ολοκλήρωση 
της σεζόν 2021/22! Ήταν η πρώτη πλήρως ολοκληρωμένη σεζόν μετά την πανδημία και 
παλέψαμε όλοι για αυτό. Μέσα από τους κόπους και τις θυσίες σας, το ποδόσφαιρο 
έμεινε ζωντανό. 

 

Ο Σύνδεσμος μας, συνεχίζει δυναμικά τη μάχη της διαφύλαξης του επαγγέλματος μας. 
Όλοι μαζί ενωμένοι έχουμε καταφέρει πολλά και διεκδικούμε ακόμη περισσότερα. 
Θέματα όπως η ισότητα των φύλων, η θερμική καταπόνηση και το ελάχιστο εισόδημα 
είναι ψηλά στην ατζέντα μας και βαδίζουν προς αίσιο τέλος. 

 

Παράλληλα, τα καθιερωμένα βραβεία του Συνδέσμου, ολοκλήρωσαν με επιτυχία αυτή 
τη σεζόν στην οποία είχαμε την επαναφορά των βραβείων για τα U19, μετά την διακοπή 
τους στην πανδημία. Πολλά συγχαρητήρια σε όσους και όσες τιμήθηκαν μέσα από την 
πολύτιμη ψήφο των συναδέλφων τους. 

 

Τέλος, μέσα από το κοινωνικό μας έργο και τη συνεργασία με το Charity Idols, έχουμε 
έρθει κοντά στους συνανθρώπους μας που το είχαν ανάγκη και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. 
Ευχαριστώ όλους εσάς που προσφέρατε και συνεχίζετε να προσφέρετε τις φανέλες σας, 
στις φιλανθρωπικές δημοπρασίες του charityidols.com! 

 

Εύχομαι όλοι και όλες να έχετε μια ακόμη καλύτερη σεζόν για το 2022/23!

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       

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Π. κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕΡΚΗ 
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Αγαπητά μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, φίλοι και φίλες,

Καταφέραμε την περσινή χρονιά να ολοκληρώ-
σουμε τα πρωταθλήματα μας χωρίς τα σοβαρά 
προβλήματα που αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα 
χρόνια. Ιδιαίτερα το πρωτάθλημα της πρώτης κα-
τηγορίας αλλά και της δεύτερης ήταν ίσως τα πιο 
συναρπαστικά πρωταθλήματα στην ιστορία του 
κυπριακού ποδοσφαίρου. Αυτό είχε ως αποτέλε-
σμα να δημιουργηθεί ένας  τεράστιος συναγωνι-
σμός με πολλούς υποψηφίους, τόσο για την καλύ-
τερη ενδεκάδα, όσο και για τους MVP σε Α’ και Β’ 
Κατηγορία.  

Ένα πρωτάθλημα με εντυπωσιακά γκολ και εκπλη-
κτικές αποκρούσεις, με χιλιάδες κόσμο στις κερκίδες 
και με πολλά παιχνίδια που έκοβαν την ανάσα και 
κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα, επιβεβαι-
ώνοντας γιατί το ποδόσφαιρο αποκαλείται ο βασι-
λιάς των σπορ. 

Μέσα σε αυτή τη χρονιά καταφέραμε να διοργα-
νώσουμε με απόλυτη επιτυχία το Ευρωπαϊκό Κο-
γκρέσο της FIFPRO και να διατηρήσουμε τον ΠΑ.Σ.Π. 
στο δ.σ. του ευρωπαϊκού συμβουλίου καταλαμβά-
νοντας και διατηρώντας για δεύτερη τετραετία τη 
θέση του αντιπροέδρου. 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 

μετά από δύο δύσκολα χρόνια πανδημίας, μέσα 
από τη θέληση και τη δύναμη όλων εσάς των αθλη-
τών, με θυσίες και πολύ κόπο καταφέρατε να δια-
τηρήσετε το ποδόσφαιρο διαρκώς σε λειτουργία  
και να κρατήσετε τον κόσμο κοντά στο άθλημα, 
διατηρώντας τη φλόγα της ελπίδας  για επιστροφή 
στην κανονικότητα της ζωής μας αναμμένη. 

Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, αλλά και σεβα-
σμός για όλες αυτές τις θυσίες που κάνατε για να 
στηρίξετε το άθλημα του ποδοσφαίρου, το επάγ-
γελμά σας, το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή. 

Ένα επάγγελμα με πολλές δυσκολίες και προβλή-
ματα, πολλή πίεση και αρκετούς τραυματισμούς, 
ένα επάγγελμα που χρειάζεται να κάνεις  πολλές 
θυσίες από την προσωπική και οικογενειακή σου 
ζωή, ένα επάγγελμα που δυστυχώς δεν έχει τον 
σεβασμό που θα έπρεπε να έχει από τη διοργανώ-
τρια αρχή. 

Οι μονομερείς και παράνομες αποφάσεις από μέ-

ρους της ομοσπονδίας, χωρίς καμία διαβούλευση 
με τους άμεσα εμπλεκόμενους και τους πρωταγω-
νιστές του αθλήματος, αποδεικνύουν για άλλη μια 
φορά την έλλειψη σεβασμού και των δημοκρατικών 
διαδικασιών που θα έπρεπε να υπάρχουν. 

Η αυθαίρετη και παντελώς αναιτιολόγητη απόφαση 
της ΚΟΠ για οριοθέτηση κατώτατου, δήθεν, μισθού 
στο εμπνευσμένο ποσό των 150 ευρώ καθαρά μη-
νιαίως, χωρίς καν να ρωτήσουν τους ποδοσφαιρι-
στές  δείχνει τις πραγματικές προθέσεις και τον κά-
κιστο τρόπο λειτουργίας απέναντι στους ποδοσφαι-
ριστές. 

Στα πρότυπα όλων των υπόλοιπων ποδοσφαιρικά 
ανεπτυγμένων χωρών της Ευρώπης, υπάρχουν συλ-
λογικές συμβάσεις, οι διοργανώσεις και διαμοιρα-
σμός των εσόδων γίνονται από την εκάστοτε λίγκα, 
εταιρεία των σωματείων που διοικείται από τα ίδια 
τα σωματεία και όχι την ομοσπονδία.  

Ίσως έφτασε ο καιρός να το κάνουμε αυτό το βήμα 
και στην Κύπρο. Ίσως έφτασε ο καιρός να υψώ-
σουμε τη φωνή μας απέναντι σε όλες αυτές τις αδι-
κίες και πολλές φορές παρανομίες που γίνονται 
προς εσάς τους πρωταγωνιστές, που κάποιοι δεν 
εκτιμούν και θέλουν να σας έχουν πάντα στο πε-
ριθώριο. 

Ίσως έφτασε ο καιρός να αλλάξουμε και να διεκδι-
κήσουμε αυτά που δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι 
πολίτες στην Ευρώπη άντρες και γυναίκες, να διεκ-
δικήσουμε τα ελάχιστα που προνοούν οι νομοθε-
σίες, να διεκδικήσουμε πιο ανθρώπινες συνθήκες 
εργασίας, να απαιτήσουμε σεβασμό. Οι ποδοσφαι-
ριστές και ποδοσφαιρίστριες είναι εργάτες, εργά-
ζονται, πληρώνουν φόρους, κοινωνικές ασφαλίσεις, 
ΓΕΣΥ, έχουν οικογένεια, παιδιά, υποχρεώσεις. 

Οι ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες δεν είναι 
σκλάβοι κανενός και ο ΠΑ.Σ.Π. υπόσχεται ότι θα 
κάνει ότι είναι δυνατόν να διασφαλίσει για τα μέλη 
του πιο ανθρώπινες, δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες, 
πάντα μέσα από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευ-
θύνσεις των νομοθεσιών. Δώστε μας τη δύναμη να 
τα αλλάξουμε όλα. 

Εύχομαι καλή και ασφαλή ποδοσφαιρική χρονιά 
σε όλους και όλες. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑ.Σ.Π.  κ. ΣΠΥΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗ 

find us
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Ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα που 
διεξήχθησαν τα τελευταία χρόνια, σε ό,τι αφορά το 
άνω διάζωμα της βαθμολογίας, παρακολούθησε το 
ποδοσφαιρικό κοινό της Κύπρου τη σεζόν 2021-22. 
Ο ανταγωνισμός ήταν τόσο μεγάλος που δύο μεγά-
λες ομάδες, η Ομόνοια και η ΑΕΛ, αναγκάστηκαν να 
αγωνιστούν στον δεύτερο όμιλο χάρη στη σπουδαία 
κούρσα που έκανε η Πάφος και κυρίως ο Άρης. Αφε-
νός η συμμετοχή 12 ομάδων στο πρωτάθλημα και 
αφετέρου το ότι υπήρχαν δύο διαθέσιμα εισιτήρια 
για το Champions League, έδωσαν επιπρόσθετο εν-
διαφέρον στον μαραθώνιο! Ο πρωταθλητής Απόλ-
λωνας και η δεύτερη στην κατάταξη ΑΕΚ είναι οι 
ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στο Champions 
League, με τον πρώτο να έχει στη… χειρότερη πε-

ρίπτωση εξασφαλισμένη θέση στους ομίλους του 
Conference League, αλλά θα τα δώσει όλα για να 
κάνει την υπέρβαση ξεκινώντας από τον τρίτο προ-
κριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διορ-
γάνωσης. Όσον αφορά τους κιτρινοπράσινους έγρα-
ψαν τη δική τους ιστορία αφού θα συμμετάσχουν 
για πρώτη φορά στην ιστορία τους στα προκριμα-
τικά του Champions League και θα αρχίσουν τις 
υποχρεώσεις τους από τον δεύτερο γύρο, ενώ με 
μία πρόκριση θα εξασφαλίσουν θέση στους ομίλους 
του Europa League. Η δεύτερη θέση κρίθηκε στην 
τελευταία αγωνιστική με τον ΑΠΟΕΛ να χάνει στο 
«Στελιος Κυριακίδης» από την Πάφο και την ΑΕΚ να 
νικάει στον Τσίρειο τον αδιάφορο βαθμολογικά 
Απόλλωνα. Η «ελαφρά ταξιαρχία» ήταν η ομάδα που 
έκλεψε τις εντυπώσεις στο πρωτάθλημα αφού στο 
τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, σε έναν «τελικός 
Ευρώπης», απέναντι στην Ανόρθωση, κατάφερε να 
πάρει ηχηρή νίκη στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», 
να σκαρφαλώσει στην 4η θέση, να κλείσει θέση στον 
δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League 
και να αφήσει την «Κυρία» εκτός ευρωπαϊκών διορ-
γανώσεων. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες 
εκπλήξεις που σημειώθηκαν ποτέ στο κυπριακό 
πρωτάθλημα με τους ιθύνοντες της λεμεσιανής ομά-
δας να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να δη-
μιουργούν μια φοβερή ομάδα. Μαζί του στον δεύ-
τερο προκριματικό γύρο του Conference League 
θα είναι και ο ΑΠΟΕΛ που κατέλαβε την 3η θέση, 
ενώ στα πλέι οφ του Europa League, με εξασφαλι-
σμένη θέση στους ομίλους του Conference League, 
θα αγωνιστεί η Ομόνοια που κατέκτησε το κύπελλο. 
Σε ό,τι αφορά την κάτω ζώνη, δεν μπορούμε να υπο-
στηρίξουμε ότι υπήρχε τόσο ενδιαφέρον, αφού φά-
νηκε σχετικά νωρίς ότι ΠΑΕΕΚ και Εθνικός θα απο-
χαιρετούσαν την κατηγορία των μεγάλων. 

ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΕΚ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ        

Χτύπησε κόκκινο    Χτύπησε κόκκινο    Χτύπησε κόκκινο    Χτύπησε κόκκινο    Χτύπησε κόκκινο    Χτύπησε κόκκινο    

Πρωτοφανές αυτό που συνέβη στο 

Τσίρειο μετά τη λήξη του αγώνα 

Απόλλων-ΑΕΚ. Με το τελευταίο σφύ-

ριγμα του Ιταλού διαιτητή… ξέσπα-

σαν σε πανηγυρισμούς οι ποδο-

σφαιριστές και των δύο ομάδων! Οι 

του Απόλλωνα επειδή το τέλος του 

αγώνα σήμανε την… έναρξη της 

φιέστας για την κατάκτηση του πρω-

ταθλήματος και οι της ΑΕΚ επειδή 

με τη νίκη τους με 1-0 στη Λεμεσό 

εξασφάλισαν το εισιτήριο για τα 

προκριματικά του Champions 

League. Ήταν ένα ομολογουμένως 

παράξενο αλλά και όμορφο θέαμα. 

Α΄ Όμιλος 

                                                              Ν-Ι-Η                ΓΚΟΛ           ΒΑΘ. 
1.  ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ                    16-10-6           50-33            58 

2. ΑΕΚ                                        14-12-6           44-29            54 

3. ΑΠΟΕΛ                                  14-10-8           48-41            52 

4. ΑΡΗΣ                                     13-11-8           37-32            50 

5. ΑΝΟΡΘΩΣΗ                        13-10-9           48-40            49 

6. ΠΑΦΟΣ F.C.                         11-13-8           39-30            46 

 

Β΄ Όμιλος 

1. ΟΜΟΝΟΙΑ                           14-8-10           44-38            50 

2. ΑΕΛ                                        14-5-13           43-39            47 

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ                   10-10-12          30-31            40 

4. ΔΟΞΑ                                    7-11-14           27-41            32 

5.  ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ               5-8-19            21-41            23 

6. ΠΑΕΕΚ                                   3-8-21            25-61            17 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Χτύπησε κόκκινο    
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        ΛΟΓΟΥΣ – ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΟΠΙΟ

   η αγωνία   η αγωνία   η αγωνία   η αγωνία   η αγωνία   η αγωνία

Από «ασανσέρ» μεταξύ πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, ο 

Άρης στα «σαλόνια» της Ευρώπης! Στιγμιότυπο μετά τη μεγάλη 

νίκη επί της Ανόρθωσης στο τελευταίο παιχνίδι (0-3). 

Ο ΑΠΟΕΛ έχασε μέσα 

από τα χέρια του το 

δεύτερο εισιτήριο για 

το Champions League 

αλλά τουλάχιστον επι-

στρέφει στην Ευρώπη 

μέσω του Conference 

League. H Πάφος από 

την πλευρά της, λαμ-

βάνοντας υπόψη τη 

συνολική της παρου-

σία στο πρωτάθλημα, 

έδειξε να ανεβαίνει 

επίπεδο… 

   η αγωνία
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Το πάλεψε, ίδρωσε, προσπάθησε για χρόνια για 
το πολυπόθητο τρόπαιο, τα έδωσε όλα για να 
βάψει το πρωτάθλημα στα χρώματά του. Επί 
προεδρίας Νίκου Κίρζη έγραψε ιστορία προκρι-
νόμενος σε ευρωπαϊκούς ομίλους, πανηγύρισε 
κατακτήσεις κυπέλλων και άλλες επιτυχίες, όμως 
έλειπε το κερασάκι στην τούρτα! Και το έβαλε 
φέτος. Ο Απόλλωνας κατέκτησε δίκαια και πα-
νάξια τον τίτλο της ποδοσφαιρικής σεζόν 2021-
22, το 83ο πρωτάθλημα της ΚΟΠ, και… έβγαλε 
τους φιλάθλους της μισής Λεμεσού στους δρό-

μους, οι οποίοι μέθυσαν από το νέκταρ της επι-
τυχίας. Οι κυανόλευκοι ήταν η πιο σταθερή ομά-
δα καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος 
και σήκωσαν το τρόπαιο στον ουρανό του Τσι-
ρείου για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Οι 
ποδοσφαιριστές του Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ 
ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο έχοντας 
εφτά βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ και τον 
ΑΠΟΕΛ, τον οποίο κέρδισαν τρεις αγωνιστικές 
πριν την ολοκλήρωση των πλέι οφ, στο πιο κρί-
σιμο παιχνίδι της σεζόν. Η μαθηματική κατά-

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ         

Λύτρωση μετά   Λύτρωση μετά   Λύτρωση μετά   Λύτρωση μετά   

Επιβεβαιώθηκε ο κανόνας 
Η κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον 
Απόλλωνα επιβεβαίωσε τον κανόνα που θέ-
λει την πρώτη ομάδα της κατάταξης της κα-
νονικής περιόδου να κατακτάει στο τέλος 
τον τίτλο. Είναι ενδεικτικό ότι από τις 14 φο-
ρές που διεξήχθη το πρωτάθλημα με τη μορ-
φή των πλέι οφ (το 2019-20 διακόπηκε λόγω 

της πανδημίας), 
μόνο σε δύο πε-
ριπτώσεις υπήρ-
ξε ανατροπή 
στη δεύτερη 
φάση – αμφότε-
ρες έφεραν την 
υπογραφή του 
ΑΠΟΕΛ. Τη σε-

ζόν 2013-14 η ΑΕΛ ολοκλήρωσε την πρώτη 
φάση έχοντας 62 βαθμούς, ενώ ακολουθού-
σαν Απόλλωνας και ΑΠΟΕΛ με 59. Αυτή ήταν 
η πρώτη ανατροπή που σημειώθηκε στα πλέι 
οφ, με τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας 
να παίρνουν τον τίτλο ισοβαθμώντας στην 
κορυφή με την ΑΕΛ (81). Τον αμέσως επό-
μενο χρόνο ο Απόλλωνας ολοκλήρωσε την 
πρώτη φάση στην πρώτη θέση με δύο βαθ-
μούς διαφορά από τον ΑΠΟΕΛ (48-46), ο 
οποίος, ωστόσο, προσπέρασε τους κυανό-
λευκους στην τελική ευθεία (62 έναντι 59 
των Απόλλωνα και ΑΕΚ).
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κτηση του τίτλου ήρθε μια αγωνιστική πριν από 
το φινάλε, στο παιχνίδι με τον Άρη, ενώ η στέψη 
έγινε στον τελευταίο αγώνα με την ΑΕΚ. Οι κυα-
νόλευκοι ολοκλήρωσαν το πρωτάθλημα έχο-
ντας τις περισσότερες νίκες (16), εξήλθαν δέκα 
φορές ισόπαλοι, ενώ κατέγραψαν τις λιγότερες 
ήττες μαζί με την ΑΕΚ (6). Στο τελευταίο παιχνίδι 
η μεγάλη οικογένεια του Απόλλωνα έστησε τρε-
λό πάρτι, με τον Νίκο Κίρζη να κάνει το χατίρι 
των φιλάθλων και να φέρνει στην Κύπρο την 
Ελένη Φουρέιρα η οποία  παρέσυρε όλους όσοι 

βρίσκονταν στο Τσίρειο σε ένα ατέλειωτο γλέντι. 
Η ιστορία με το τραγούδι «Καραμέλα» είναι γνω-
στή! Σε ένα βίντεο που έγινε viral σε Κύπρο και 
Ελλάδα, ο Ίσρα Κολ με το τέλος του αγώνα με 
τον Άρη τραγούδησε με… πάθος το τραγούδι 
«Kαραμέλα» της γνωστής τραγουδοποιού! Έτσι 
από εκείνη τη μέρα άρχισε να φημολογείται ότι 
η Φουρέιρα θα κάνει την εμφάνισή της στο Τσί-
ρειο! Όχι μόνο έγινε αυτό, αλλά Φουρέιρα και 
Κολ, συνέθεσαν ένα εξαιρετικό… ντουέτο στην 
εξέδρα που στήθηκε στο τερέν του Τσίρειου! 

     ΝΑ ΣΗΚΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΟ ΤΙΤΛΟ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΟΥ ΤΣΙΡΕΙΟΥ

 από 16 χρόνια!  από 16 χρόνια!  από 16 χρόνια!  από 16 χρόνια! 

Η πέμπτη μεγαλύτερη 
επιστροφή στον θρόνο 
Από τη στιγμή που προηγουμένως κατέκτη-
σε τρία πρωταθλήματα μέσα σε διάστημα 
15 ετών (1991, 1994, 2006), ήταν μεγάλη 
αναμονή για τον Απόλλωνα τα 16 χρόνια 
που χρειάστηκε για να επανέλθει στην κο-
ρυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου. Τα 16 
χρόνια αποτελούν την πέμπτη μεγαλύτερη 
επιστροφή πρωταθλητή στην ιστορία του 
κυπριακού ποδοσφαίρου. Την πρώτη, την 
έχει η… συμπολίτισσα, ΑΕΛ, η οποία το 2012 
κατέκτησε τον τίτλο μετά από 44 χρόνια. Η 
δεύτερη ήταν του Πεζοπορικού, ο οποίος 
στέφθηκε μόνο δύο φορές πρωταθλητής, 
όμως τα δύο του τρόπαια ήρθαν σε απόστα-
ση 34 ετών (1954 – 1988). Ακολουθεί στη λί-
στα η Ανόρθωση με 32 χρόνια (1963-1995) 
και τέταρτη είναι η ΕΠΑ με 24 χρόνια (1946 
– 1970), με τα 16 χρόνια του Απόλλωνα να 
βρίσκονται στην πέμπτη θέση. Aναλυτικά: 

1) ΑΕΛ                        44       (1968 – 2012) 

2) Πεζοπορικός       34       (1954 – 1988) 

3) Ανόρθωση           32       (1963 – 1995) 

4) ΕΠΑ                        24       (1946 – 1970) 

5) Απόλλων               16       (2006 – 2022) 

6) ΑΠΟΕΛ                  13       (1952 – 1965) 

7) Ομόνοια                11       (2010 – 2021) 

8) ΑΕΛ                        12       (1956 – 1968) 

9) Ομόνοια                 8        (1993 – 2001) 

9) ΑΠΟΕΛ                   8        (1965 – 1973) 

* δεν διεξήχθη το 1959, διεκόπη το 1964.
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Ο κορυφαίος σκόρερ των τελευταίων ετών στο κυ-
πριακό ποδόσφαιρο παίρνει επιτέλους το βραβείο 
που του έλειπε! Ο λόγος για τον Ιβάν Τρισκόφσκι, ο 
οποίος κοσμεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα κυ-
πριακά γήπεδα τόσο με τις ποδοσφαιρικές του αρε-
τές όσο και με το ήθος του. Ο 35χρονος Βορειομα-
κεδόνας σημείωσε 15 γκολ και ουσιαστικά κλείδωσε 
την πρωτιά μια μέρα πριν τον τελευταίο αγώνα της 
ΑΕΚ με τον Απόλλωνα. 

O Τρισκόφσκι βρισκόταν στο… στόχαστρο του Μπε-
ράτ Σαντίκ, ο οποίος ακολουθούσε στα 13. Ο Φιν-
λανδός δεν σκόραρε στο τελευταίο παιχνίδι της Δό-
ξας με την ΠΑΕΕΚ, με αποτέλεσμα ο Τρισκόφσκι να 
αναδειχθεί… πριν το παιχνίδι του Τσιρείου πρώτος 
σκόρερ για την περίοδο 2021-22. 

Παρά τα 123 του γκολ στο κυπριακό πρωτάθλημα 
(98 με την ΑΕΚ), αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Τρι-
σκόφσκι παίρνει το βραβείο του πρώτου σκόρερ, 
καθώς η σεζόν 2019/20, στην οποία πέτυχε 20 γκολ 
και ήταν πρώτος, διεκόπη λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού με αποτέλεσμα να μην απονεμηθεί βρα-
βείο. Πέρσι, τον ξεπέρασε ο Ντιγκινί κατά ένα γκολ 
(18-17), το 2018/19 ο Νέμετς επίσης για ένα (16-15), 
ενώ τις δύο προηγούμενες χρονιές, παρότι ήταν και 
τότε… διψήφιος (14 το 2016/17, 11 το 2017/18), δεν 
μπόρεσε να κοντράρει τον Ματ Ντάρμπισαϊαρ (24 
και 23 αντίστοιχα).

Επιτέλους, αυτό που 
του έλειπε! 
Επιτέλους, αυτό που 
του έλειπε! 
Επιτέλους, αυτό που 
του έλειπε! 
Επιτέλους, αυτό που 
του έλειπε! 
Επιτέλους, αυτό που 
του έλειπε! 

Ο Ιβάν Τρισκόφσκι «μάτωσε»  

τα αντίπαλα δίχτυα 15 φορές  

και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ  

του κυπριακού πρωταθλήματος  

για πρώτη φορά στην καριέρα του 

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ 
 Ιβάν Τρισκόφσκι                            ΑΕΚ                       15 

Μπεράτ Σαντίκ                                ΔΟΞΑ                   13 

Γιάννης Πίττας                                 ΑΠΟΛΛΩΝ         10 

Στέφαν Τσέποβιτς                          ΑΕΛ                       10 

Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος  ΑΝΟΡΘΩΣΗ      10 

Γκιόργκι Κβιλιτάια                          ΑΠΟΕΛ                10 

Όνι Βαλακάρι                                   ΠΑΦΟΣ               10 

Μάριους Στεπίνσκι                         ΑΡΗΣ                      9 

Μπακαλί Νταμπό                            ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ      9 

Άμρ Ουάρντα                                   ΑΝΟΡΘΩΣΗ         9 
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Κέρδισε τον σεβασμό ο Εθνικός 
Αξέχαστος θα μείνει ο τελικός κυπέλλου για τους 
Αχνιώτες! Θα μείνει χαραγμένος στη μνήμη όλων, 
έστω και εάν ο Εθνικός δεν πήρε το κύπελλο. Από 
τη μία, είναι η περηφάνια, οι εντυπώσεις και το 
χειροκρότημα και από την άλλη, η στεναχώρια και 
η απογοήτευση που δεν κατάφερε να φτάσει στη 
στέψη μέσω της διαδικασίας των πέναλτι. Υπάρχει 
ηθική ικανοποίηση για το ανάστημα που όρθωσε 
ο Εθνικός και για την εμφάνιση απέναντι σε ένα 
τόσο μεγάλο αντίπαλο.  Ο υποβιβασμένος στη 
δεύτερη κατηγορία Εθνικός κέρδισε τις εντυπώ-
σεις, την εκτίμηση και τον σεβασμό ολόκληρης 
της ποδοσφαιρικής Κύπρου.

Μια κακή χρονιά στο πρωτάθλημα, που ση-
μαδεύτηκε με τη συμμετοχή της ομάδας 
στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας για 
πρώτη φορά στην ιστορία της, έκλεισε τε-
λικά με τον καλύτερο τρόπο μέσω της κα-
τάκτησης του κυπέλλου. H Ομόνοια δεν 
ήταν αυτή που περίμεναν οι πιστοί οπαδοί 
της, η διοίκηση αναγκάστηκε να λύσει το 
συμβόλαιο με τον αρχιτέκτονα των προη-
γούμενων επιτυχιών Χένινγκ Μπεργκ και 
να φέρει στο «Ηλίας Πούλλος» τον Νιλ Λέ-
νον. Μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι η 
διοίκηση της εταιρίας ρίσκαρε, αλλά σε τε-
λική ανάλυση, το ρίσκο της βγήκε και με 
το παραπάνω. Αποκλείοντας την ΑΕΛ στην 
ημιτελική φάση, η Ομόνοια έκλεισε ραντε-
βού στον τελικό του ΓΣΠ (25/5) με τον Εθνι-
κό, ο οποίος έκανε την έκπληξη και απέ-
κλεισε την ΑΕΚ. Ο τελικός, ίσως λόγω και 
της αποβολής του Σέχου από το 5ο λεπτό, 
ήταν δραματικός με τον εξαιρετικό Εθνικό 
να βλέπει στα μάτια τους πράσινους και να 
τους απειλεί σοβαρά. Σε ένα παιχνίδι που 
δεν θα ξεχαστεί εύκολα, λόγω της μεγάλης 
αγωνίας για τον τελικό νικητή, οι δύο ομά-
δες δεν μπόρεσαν να σκοράρουν για 120 
λεπτά και έτσι έλυσαν τις διαφορές τους 
στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. 
Εκεί, οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας ήταν 
πιο ψύχραιμοι (το τελευταίο και νικητήριο 
πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα ο νεαρός Χαρα-
λάμπους), ενώ για ακόμη μια φορά έδειξε 
τα σπουδαία του αντανακλαστικά ο «Κέρ-
βερος» Φαμπιάνο, ο οποίος απέκρουσε δύο 
πέναλτι και χάρισε στην ομάδα του το βα-
ρύτιμο τρόπαιο. Ο 34χρονος γκολκίπερ συ-
νέβαλε για ακόμη μια φορά τα μέγιστα 
ώστε οι χιλιάδες φίλοι του «τριφυλλιού» να 
βγουν στους δρόμους της πρωτεύουσας 
και να πανηγυρίσουν με τη ψυχή τους. 

Έσωσε τη χρονιά  
και εξιλεώθηκε 
Έσωσε τη χρονιά  
και εξιλεώθηκε 
Έσωσε τη χρονιά  
και εξιλεώθηκε 
Έσωσε τη χρονιά  
και εξιλεώθηκε 

Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΙΑ 15η ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ      

Έσωσε τη χρονιά  
και εξιλεώθηκε 

Ο ΔΡΟΜΟΣ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟ 
 

A' ΦΑΣΗ 

Ομόνοια 29Μ – Πάφος             0-1 

Αλκή Ορ. – ΑΕΚ                           0-4 

ΑΠΟΕΛ – Νέα Σαλαμίνα           2-0 

Απόλλωνας – Ολυμπιάς         Λ. 3-1 

Αχυρώνας – Εθνικός                 0-4 

Άρης – Ένωση                   2-2 (4-6 πέν.) 

Δόξα – Ακρίτας                           5-1 

 

Β’ ΦΑΣΗ 

Ερμής – Ένωση                           1-1        0-5 

Ονήσιλος – Καρμιώτισσα        4-3        1-0 

ΑΕΚ – ΠΑΕΕΚ                               1-1        2-2 

Πάφος – Ανόρθωση                  1-3        0-0 

ΑΠΟΕΛ – Ολυμπιακός              2-1        4-0 

Ξυλοτύμπου – Ομόνοια           0-5        1-2 

Εθνικός – Δόξα                           3-1        0-0 

Απόλλων – ΑΕΛ                          1-0        0-2 

 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 

Εθνικός – Ένωση                        1-0        4-0 

ΑΠΟΕΛ – Ανόρθωση                 2-1        0-1 

ΑΕΚ – Ονήσιλος                          8-0        5-1 

ΑΕΛ – Ομόνοια                           1-1        0-0 

 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 

ΑΕΚ – Εθνικός                              1-2        1-3 

Ανόρθωση – Ομόνοια              0-2        1-1 

 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

Ομόνοια – Εθνικός 0-0            (5-4) 
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Αγαπημένη συνήθεια έγινε για την Ομόνοια 
τα τελευταία χρόνια να παίρνει προκρίσεις 
στους ευρωπαϊκούς ομίλους και να σηκώνει 
κούπες στη διαδικασία των πέναλτι. Σε τρεις 
περιπτώσεις η μεγάλη επιτυχία επιτεύχθηκε 
μέσω της διαδικασίας των πέναλτι. Η πρώτη 
ήταν το 2020, όταν μετά από πέναλτι απέ-
κλεισε από τον τρίτο προκριματικό γύρο 
του Champions League τον Ερυθρό Αστέρα 
και εξασφάλισε θέση στους ομίλους του Eu-
ropa League για πρώτη φορά στην ιστορία 
της. Πέρσι, και πάλι έφθασε στην εσχάτη 
των ποινών στον τρίτο γύρο του Europa 

League με τη Φλόρα, την απέκλεισε και έτσι 
έκλεισε θέση για το Conference League 
όπου και τελικά συμμετείχε. Έτσι, στον τε-
λικό κυπέλλου με τον Εθνικό, μετά από δια-
δικασία των πέναλτι, αυτή τη φορά σε εγ-
χώρια διοργάνωση, παίρνει την ευκαιρία να 
παίξει στους ομίλους. Σημειώνεται ότι είναι 
ο δεύτερος τίτλος στη φετινή χρονιά που 
κατακτούν στα πέναλτι οι πράσινοι. Είχαν 
σηκώσει την κούπα και στην αρχή της σεζόν, 
στον αγώνα του Σούπερ Καπ, κερδίζοντας 
με 3-2 την Ανόρθωση στη διαδικασία των 
πέναλτι (1-1 η κανονική διάρκεια). 

Σύμπτωση  επαναλαμβανόμενη...

To σήκωσαν οι αρχηγοί! 
Τα έφερε με τέτοιο τρόπο η μοίρα ώστε στον 
μεγάλο τελικό της 25ης Μαΐου να απουσιάζουν 
οι δύο αρχηγοί της Ομόνοιας, ενώ ο τρίτος 
αποχώρησε νωρίς από τον αγωνιστικό χώρο. 
Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Κούσουλος ήταν 
εκτός δράσης για όλη τη διάρκεια της σεζόν 
λόγω τραυματισμού, ο Τζόρντι Γκόμεθ τραυ-
ματίστηκε στο δεύτερο μισό της περιόδου, 
ενώ ο Φώτης Παπουλής βγήκε εκτός νωρίς, 
μόλις στον 11ο λεπτό, μετά την κόκκινη που 
δέχθηκε ο Σέχου, στην προσπάθεια για αλλαγή 
πλάνων από τον Νιλ Λένον. Μετά το τέλος του 
τελικού, οι τρεις αρχηγοί σήκωσαν μαζί το τρό-
παιο ψηλά, σε μία σημαδιακή στιγμή για την 
πράσινη οικογένεια. 

     ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΕ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ 

Για τρίτη σερί χρονιά! 
Οι πράσινοι με την επιτυχία τους να κατακτήσουν το κύπελλο εξασφάλισαν θέση στους ομίλους 

του Conference League, ενώ θα διεκδικήσουν στα πλέι οφ του Europa League την είσοδό τους 

στους ομίλους της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης. Η Ομόνοια έγινε έτσι η δεύτερη κυπριακή 

ομάδα, μετά τον ΑΠΟΕΛ, με τρεις σερί παρουσίες σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης. 

Οι γαλαζοκίτρινοι (συνολικά εννέα παρουσίες) μέτρησαν πέντε σερί σεζόν (2013/14 – 2017/18), 

ενώ η μοναδική άλλη ομάδα με πάνω από δύο συμμετοχές σε ομίλους είναι ο Απόλλωνας (τέσ-

σερις φορές), ο οποίος όμως δεν είχε τρεις σερί παρουσίες. Πλέον η Ομόνοια χρειάζεται άλλες 

δύο παρουσίες στην επόμενη διετία για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ. 
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Σε μία διοργάνωση με υψηλό ενδιαφέρον, η 
ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα πανηγύρισε την κατά-
κτηση του Κυπέλλου Coca - Cola Γ' Κατηγορίας 
& Επίλεκτης ΣΤΟΚ στον 12ο τελικό της διορ-
γάνωσης. Στην πρώτη της συμμετοχή σε τε-
λικό, η ενοποιημένη ομάδα κατέκτησε το τρό-
παιο μετά το νικηφόρο 4-1 επί του Εθνικού 
Άσσιας στο Δασάκι και έγινε η 11η ομάδα που 
κατακτά το τρόπαιο. Ο Διγενής Ακρίτας Μόρ-
φου εξακολουθεί να είναι η μοναδική ομάδα 
που κατέκτησε δύο φορές το κύπελλο. Στον 
φετινό τελικό σημειώθηκαν τα περισσότερα 
τέρματα από κάθε προηγούμενο τελικό και 
για πρώτη φορά ο αγώνας κρίθηκε με διαφο-
ρά τριών τερμάτων. Το παιχνίδι κρίθηκε ου-
σιαστικά από το πρώτο 45λεπτο. Στο 8ο λεπτό 
ο Χάρης Καψός με εκτέλεση φάουλ άνοιξε το 
σκορ, στο 21ο λεπτό ο Ανδρέας Ιωάννου πέ-
τυχε το 2-0 και στο 29ο λεπτό ο Παναγιώτης 
Κωνσταντίνου το 3-0. Στο 47ο λεπτό ο Πανα-
γιώτης Κωνσταντίνου πέτυχε το 4-0 και στο 
55ο λεπτό ο Μιχάλης Γαβριήλ μείωσε σε 4-1 
για τον Εθνικό. Ενδεικτικό του γεγονότος ότι 
οι αγώνες ήταν αμφίρροποι και η αγωνία χτύ-
πησε κόκκινο, αρκεί να αναφέρουμε ότι στη 
β’’ φάση της διοργάνωσης τέσσερα παιχνίδια 
κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι. 

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ COCA - COLA ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Η ΕΝΥ ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ 

Πρώτη  
και καλή!

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ 
 

Α’ ΦΑΣΗ 

ΘΟΪ/ΑΕΚ Λειβαδιών – ΜΕΑΠ                     1-4 

ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας – ΘΟΪ Λακ.                    1-0 

Άδωνις Ιδαλίου – ΑΠΕΠ                               1-3 

Δόξα Π. – Κόρνος F.C. 2013                        1-3 

Εληά Λυθρ. – Ο Κορμακίτης                      0-1 

ΑΕΠ Πολεμιδιών – Κούρης Ερ.        0-0 (5-3 πέν.) 

Εθνικός Λ. – Π.Ο Ορμήδειας                      1-0  

Γεροσκήπου F.C. – Διγενής Μ.                  0-2 

Ηρακλής Γ. – Ελπίδα Αστρ.                         6-0 

Ομόνοια Ψ. – Πέγεια 2014                          0-3 

ΠΑΟΚ Κλ.  – Άτλας Αγλ.                                1-2 

 

Β’ ΦΑΣΗ 

ΑΕΠ Πολεμιδιών – Διγενής Μ.         0-0 (3-4 πέν.) 

ΕΝΑΔ – ΑΠΕΠ                                                  1-3 

Χαλκάνορας – Πέγεια 2014              1-1 (2-4 πέν) 

Διγενής Υψ. – ΜΕΑΠ                            0-0 (5-4 πέν.) 

ΑΠΕΑ Ακρ. – Ο Κορμακίτης                        1-0 

Εθνικός Άσσιας – Κόρνος F.C. 2013        4-2 

Eθνικός Λ. – Ηρακλής Γερ.                1-1 (7-8 πέν.) 

Άτλας Αγλ. – AΠΟΝΑ Ανάγυιας                 3-2 

 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 

ΑΠΕΠ – Διγενής Υψ.                             2-2 (4-5 πέν.) 

Διγενής Μ. – Ηρακλής Γερ.                         2-1 

Εθνικός Άσσιας – Άτλας Αγλ.                     2-1 

ΑΠΕΑ Ακρ. – Πέγεια 2014                           3-1 

 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 

Εθνικός Άσσιας – Διγενής Μ.            2-1         1-1 

Διγενής Ύψ. – ΑΠΕΑ Ακρ.                   1-0        0-0 

 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

Εθνικός Άσσιας – Διγενής Υψ.          1-4 

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο...  
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2oς Προκριματικός 

Ντιναμό Ζάγκρ. – Ομόνοια     2-0 

Ομόνοια – Ντιναμό Ζάγκρ.     0-1 

 

3ος Προκριματικός 

Ομόνοια – Φλόρα Ταλίν           1-0 

Φλόρα Ταλίν – Ομόνοια 2-1 (4-5 πέν.) 

Ραπίντ Β. – Ανόρθωση              3-0 

Ανόρθωση – Ραπίντ B.              2-1 

 

Πλέι οφ 

Χάποελ Μπερ Σεβά – Ανόρθωση                        0-0 

Ανόρθωση – Χάποελ Μπερ Σεβά                        3-1 

  

2ος Προκριματικός 

Απόλλων – Ζίλινα                        1-2 

Ζίλινα – Απόλλων                        2-2 

ΑΕΛ – Βλάζνια                                1-0 

Βλάζνια – ΑΕΛ                               0-1 

 

3ος Προκριματικός 

ΑΕΛ – Καραμπάχ                                                          1-1 

Καραμπάχ – ΑΕΛ                                                          1-0 

 

Πλέι οφ 

Χάποελ Μπερ Σεβά – Ανόρθωση                        0-0 

Ανόρθωση – Χάποελ Μπερ Σεβά                        3-1 

 

8ος Όμιλος 

Kαϊράτ – Ομόνοια                                                        0-0 

Ομόνοια – Καραμπάχ                                                1-4 

Βασιλεία – Ομόνοια                                                    3-1 

Ομόνοια – Βασιλεία                                                    1-1 

Καραμπάχ – Ομόνοια                                                2-2 

Ομόνοια – Καϊράτ                                                        0-0 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

                                                                                 Ν.Ι.Η                        ΓΚ.                    ΒΑΘΜ. 
1. Βασιλεία                            4-2-0            14-6              14 

2. Καραμπάχ                        3-2-1            10-8              11 

3. Ομόνοια                            0-4-2            5-10               4 

4. Καϊράτ                                0-2-4            6-11               2 

  

2ος Όμιλος 

Ανόρθωση – Παρτιζάν                                              0-2 

Γάνδη – Ανόρθωση                                                    2-0 

Ανόρθωση – Φλόρα Τ.                                              2-2 

Φλόρα Τ. – Ανόρθωση                                              2-2 

Ανόρθωση – Γάνδη                                                    1-0 

Παρτιζάν – Ανόρθωση                                              1-1 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

                                                                                  Ν.Ι.Η                        ΓΚ.                    ΒΑΘΜ. 
1. Γάνδη                                 4-1-1              6-2                13 

2. Παρτιζάν                           2-2-2              6-4                 8 

3. Ανόρθωση                      1-3-2              6-9                 6 

4. Φλόρα Τ.                           1-2-3              5-8                 5

Διπλή εκπροσώπηση κατέγραψε η Κύπρος 
στους ομίλους του νεοσύστατου Conference 
League της περιόδου 2021-22. Θέση έκλεισαν 
η Ομόνοια και η Ανόρθωση, οι οποίες σαφώς 
θα μπορούσαν να τα πάνε καλύτερα σε σχέση 
με την τελική τους κατάταξη. Η «Κυρία» μάλι-
στα, παρότι δεν επικράτησε σε κανένα από τα 
δύο παιχνίδια του ομίλου της Φλόρα Ταλίν, κα-
τάφερε να δίνει «τελικό πρόκρισης» στο τελευ-
ταίο παιχνίδι απέναντι στην Παρτιζάν στο Βε-
λιγράδι σε έναν αγώνα που το εισιτήριο «παι-
ζόταν» μέχρι και τα τελευταία στάδια της ανα-
μέτρησης. Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια τα 
έδωσε όλα για την πρόκριση, έβαλε δύσκολα 
στους Σέρβους, αλλά το 1-1 την άφησε εκτός 
Conference League. Για να προκριθεί στους 
ομίλους η Ανόρθωση χρειάστηκε να περάσει 
το εμπόδιο της Χάποελ Μπερ Σεβά. Στο Ισραήλ 
οι δύο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες χωρίς τέρματα 
και στον επαναληπτικό οι κυανόλευκοι πέρα-
σαν πανηγυρικά στους ομίλους νικώντας με 3-
1. Το οδοιπορικό της Ομόνοιας ξεκίνησε από 

τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champi-
ons League, όπου αποκλείστηκε από την Ντι-
ναμό Ζάγκρεμπ, έπειτα για τον τρίτο προκρι-
ματικό γύρο του Europa League απέκλεισε τη 
Φλόρα Ταλίν στα πέναλτι, σε ένα δραματικό 
παιχνίδι, ωστόσο δεν είχε την ίδια τύχη στη 
«ρωσική ρουλέτα» στα πλέι οφ της ίδιας διορ-
γάνωσης, χάνοντας από την Άντβερπ. Η Ομό-
νοια όμως είχε ήδη κλείσει θέση στους ομίλους 
του Conference League. Παρά την προσπάθεια 
που κατέβαλαν οι πράσινοι τερμάτισαν στην 
3η θέση. Εν αντιθέσει με την Ομόνοια και την 
Ανόρθωση, ο Απόλλωνας αποχαιρέτησε πολύ 
νωρίς τη διοργάνωση. Για τον δεύτερο προ-
κριματικό γύρο, η ομάδα της Λεμεσού υπέστη 
ήττα – σοκ από τη Ζίλινα στο «ΑΕΚ Αρένα» με 
3-1, ενώ στον επαναληπτικό όσο και να προ-
σπάθησε δεν κατάφερε να φτάσει στη μεγάλη 
ανατροπή. Από την πλευρά της η ΑΕΛ έκανε 
το καθήκον της περνώντας το εμπόδιο της 
Βλάζνια με δύο νίκες, ωστόσο στον τρίτο γύρο 
αποκλείστηκε από την Καραμπάχ. 

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ  
ΝΑ ΤΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Πλησίασε στην πηγή η Ανόρθωση 

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο...  
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Με μπόλικο ενδιαφέρον που κράτησε μέχρι τα 
τελικά στάδια διεξήχθη το πρωτάθλημα της Β΄ 
Κατηγορίας. Ο μαραθώνιος των 30 αγωνιστικών 
βρήκε πρωταθλήτρια την Καρμιώτισσα που υπε-
ρίσχυσε στην ισοβαθμία της Νέας Σαλαμίνας 
αφού είχε επικρατήσει και στα δύο παιχνίδια των 
ερυθρολεύκων. Η ομάδα των Πολεμιδιών επι-
στρέφει όπως και η Νέα Σαλαμίνα στα… σαλόνια 
ενώ μαζί τους θα έχουν ακόμη μία «γνωστή», την 
Ένωση, που κατέλαβε την 4η προνομιούχο θέση. 
Την 3η εξασφάλισε η ευχάριστη έκπληξη, ο Ακρί-
τας Χλώρακας, ο οποίος για πρώτη φορά κέρδισε 
την άνοδό του στην Α΄ Κατηγορία. Στο κάτω διά-
ζωμα, η Αγία Νάπα προσπέρασε στα τελικά στά-
δια την Ολυμπιάς Λυμπιών που μαζί με τον ΑΣΙΛ, 
αποχαιρέτησαν τη Β΄ Κατηγορία. 

 

Αλλάζει δομή 
Την αγωνιστική περίοδο 2022/2023, το πρωτά-
θλημα Β΄ Κατηγορίας θα διεξαχθεί ναι μεν με 
16 ομάδες, εντούτοις αλλάζει δομή. Συγκεκρι-
μένα, στην α΄ φάση οι ομάδες θα αγωνιστούν 
σε ένα γύρο, σε μονούς αγώνες, δηλαδή 15 παι-
χνίδια. Ακολούθως οι πρώτες οκτώ ομάδες θα 

σχηματίσουν τον πρώτο όμιλο όπου 
στο τέλος θα προβιβαστούν τρεις 

ομάδες και οι άλλες οκτώ ομάδες θα σχηματί-
σουν τον δεύτερο όμιλο όπου θα προκύψουν 
οι τρεις ομάδες που θα διαβαθμιστούν. Οι ομά-
δες του κάθε ομίλου θα αγωνιστούν σε διπλούς 

αγώνες εντός και εκτός έδρας μεταξύ τους, με-
ταφέροντας και τους βαθμούς που είχαν στην 
α΄ φάση του πρωταθλήματος. Συνολικά θα γί-
νουν 29 αγωνιστικές. 

Οι… «γνωστές»  

και ο πρωτάρης και ο πρωτάρης και ο πρωτάρης και ο πρωτάρης 

20   
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BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Ομάδα                                                                        Ν-Ι-Η                Υ-Κ          Βαθ. 
1. KΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ                              19-6-5       52-20      63  

2. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ                           20-3-7       59-24      63  

3. ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ                  17-7-6       49-26      58  

4. ΕΝΩΣΗ                                            16-9-5       48-24      57  

5. ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ                       14-5-11      36-38      47  

6. ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ                  12-8-10      43-42      44  

7. OΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ               13-3-14      40-53      42  

8. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ                            10-8-12      39-42      38  

9. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ      10-7-13      33-40      37  

10. ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ                          9-9-12       31-33      36  

11. ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ          9-8-13       30-44      35  

12. ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ              9-6-15       34-44      33  

13. ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ                                  8-7-15       41-52      31  

14. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ        8-7-15       28-41      31  

15. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ             7-7-16       23-44      28  

16. ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ                               5-8-17       28-47      23 

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ 

1. Ιωάννης Χατζηβασίλης            ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ                20 

2. Φλοριάν Τολμές                       ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ              15 

3. Μάρκος Σίφνεος                           ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ                   15 

4. Ανδρέας Ηλία                                    ΕΝΩΣΗ                       13 

5. Παπά Αλιούν Ντιούφ                       ΕΡΜΗΣ                      12 

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο...  
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Mε σχετική άνεση και χωρίς να απειληθεί από κάποια άλλη ομά-
δα, η Πέγεια στέφθηκε πρωταθλήτρια στη Γ΄ Κατηγορία και πέ-
τυχε εις διπλούν τον στόχο της, αφού πέραν της ανόδου, πανη-
γύρισε και τρόπαιο. Η Παφιακή ομάδα έκλεισε τη σεζόν έχοντας 
τόσο την καλύτερη επίθεση όσο και την καλύτερη άμυνα. Στη 
2η θέση τερμάτισε η ΜΕΑΠ με τις δύο ομάδες της Λεμεσού, 
Ε.Ν.Υ Διγενή Ύψωνα και ΑΕΖ να κλείνουν το καρέ της ανόδου. 

Όσον αφορά τη διαβάθμιση, η μία εκ των δύο θέσεων, κρίθηκε 
στην τελευταία στροφή. Η ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς με σπουδαία ανα-
τροπή νίκησε τον Χαλκάνορα στο Δάλι και τον έστειλε μαζί με 
την Ομόνοια Ψευδά στην Επίλεκτη Κατηγορία της ΣΤΟΚ. 

 

Με νέα δομή 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΚΟΠ, το πρωτάθλημα τη νέα 
σεζόν θα γίνει με 16 ομάδες αντί 14. Αυτές οι 16 ομάδες στην 
α΄ φάση θα αγωνιστούν σε ένα γύρο, σε μονούς αγώνες όπως 
θα προκύψει μετά από κλήρωση. Μετά την ολοκλήρωση του 
α΄ γύρου, οι πρώτες οκτώ ομάδες θα σχηματίσουν τον α΄ όμιλο 
και οι άλλες οκτώ ομάδες θα σχηματίσουν το β΄ όμιλο. Οι ομάδες 
του κάθε ομίλου, θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες, μεταφέ-
ροντας και τους βαθμούς που είχαν στην α΄ φάση του πρωτα-
θλήματος 

Με το τέλος των 29 αγωνιστικών, οι τρεις πρώτες ομάδες από 
τον πρώτο όμιλο θα ανέβουν στη Β΄ Κατηγορία και οι τρεις τε-
λευταίες από το β΄ όμιλο, θα διαβαθμιστούν στην Επίλεκτη Κα-
τηγορία ΣΤΟΚ.

Έκανε περίπατο  
η Πέγεια 

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Ομάδα                                                                                         Αγ.                  Ν-Ι-Η                     Υ-Κ             Βαθ. 
1. ΠΕΓΕΙΑ                                                          26            17-6-3           42-12        57 

2. ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ                 26            14-7-5           41-23        49 

3. Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ                           26            14-6-6           41-26        48 

4. ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ                                           26            14-5-7           44-26        47 

5. ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΡΦΟΥ                                   26          11-10-5          45-25        43 

6. ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ                               26             9-8-9            35-36        35 

7. ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ                         26            8-8-10           35-40        32 

8. ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ                                     26            8-5-13           29-36        29 

9. ΘΟΪ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ                                     26            7-8-11           32-35        29 

10. ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ                                      26            7-8-11           32-40        29 

11. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ                                    26            8-4-14           26-43        28 

12. ΟΡΜΗΔΕΙΑ                                                26            7-7-12           27-42        28 

13. ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ                                          26            7-4-15           28-44        25 

14. ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ                                  26            5-6-15           33-62        21 

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ 

1. Αμπίμ Ουεσλάτι                                                  ΠΕΓΕΙΑ                                     16 

2. Κώστας Κουλουμπρής                           ΘΟΪ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ                           14 

3. Παναγιώτης Παναγιώτου                         ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ                              10 

4. Γιάννης Παχίπης                                                    ΑΕΖ                                          9 

-. Έντουαρντ Μασίνουα                                         ΜΕΑΠ                                       9 

-. Μάριος Νικολάου                                            ΗΡΑΚΛΗΣ                                    9

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
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Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 
Ομάδα                                                                        Αγ.              Ν-Ι-Η                 Υ-Κ           Βαθμ. 
1. ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ                      22        16-5-1         63-7         53 

2. ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ                                 22        14-6-2        57-23       48 

3. ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ                        22        12-8-2        36-17       44 

4. ΑΕ ΤΡΟΥΛΛΩΝ                               22        13-4-5        40-21       43 

5. ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ                    22        12-5-5        41-29       41 

6. ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ                                22         9-4-9         28-24       31 

7. ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ                    22         7-6-9         27-29       27 

8. ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ            22        6-5-11        24-38       23 

9. ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ                    22        5-2-15        30-57       17 

10. Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ                           22        3-5-14        14-51       14 

11. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ                        22        3-4-15        16-48       13 

12. ΟΛΥΜΠΟΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ          22        2-6-14        19-51       12 

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 
Ομάδα                                                                                            Αγ.            Ν-Ι-Η                Υ-Κ            Βαθμ. 
1. ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ                                         22       17-3-2         55-7          54 

2. ΕΝΑΔ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ                        22       16-3-3        47-10         51 

3. ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ                                        22       14-4-4        54-18         46 

4. ΚΟΡΝΟΣ FC 2013                                           22       13-6-3        59-21         45 

5. ΚΕΔΡΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ     22       13-4-5        41-23         43 

6. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ    22       10-7-5        34-18         37 

7. ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC                                            22       11-4-7        41-23         37 

8. ΑΕΝ                                                                     22       7-2-13        33-36         23 

9. ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ                             22       6-3-13        28-54         21 

10. ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ                              22       3-0-19        11-61          9 

11. ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ                      22       2-0-20        13-76          6 

12. ΠΑΟΚ ΚΛΗΡΟΥ                                             22       1-2-19        14-83          5 

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ 

1. Εμπάι Μπασιρού                                    ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ                         21 

2. Γιώργος Νεοφύτου                                 ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ                          20 

3. Γιώργος Λοΐζου                                                 ΚΟΡΝΟΣ                                    17 

4. Παντελής Ταύρου                                        ΑΣΠΙΣ Πύλας                                15 

5. Χρήστος Καλογερίδης                         ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ                        14 

-. Θεόδωρος Παπανικολάου                              ΚΕΔΡΟΣ                                    14

Άκρως ενδιαφέρον ήταν το πρωτάθλημα της 
Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ. Διεξήχθη σε δύο 
ομίλους των δώδεκα ομάδων και μετά τη διε-
ξαγωγή 22 αγωνιστικών, τρεις ομάδες από κάθε 
όμιλο πήραν το εισιτήριο ανόδου για τη Γ΄ Κα-
τηγορία και οι τέσσερες τελευταίες ομάδες από 
κάθε όμιλο (σύνολο οκτώ), αποχαιρέτησαν την 
κατηγορία και επέστρεψαν στο αγροτικό. 

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου και ΑΕΠ Πολεμιδιών ήταν 
οι δύο ομάδες που τερμάτισαν στην πρώτη θέ-
ση και έπαιξαν μεταξύ τους σε αγώνα νοκ άουτ.  

Η ΑΠΕΑ επικράτησε με 1-0 και έτσι ανακηρύ-
χθηκε πρωταθλήτρια στο πρωτάθλημα της 
Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ.  

Ήταν η ομάδα που ξεχώρισε, δεχόμενη μόλις 
μία ήττα ενώ είχε και την καλύτερη επίθεση 
αλλά και την καλύτερη άμυνα. 

Από εκεί και πέρα, οι άλλες τέσσερις ομάδες 
που πέτυχαν άνοδο ήταν η ΑΣΠΙΣ Πύλας, ΑΠΟ-
ΝΑ Αναγυιών, ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς και 
Εθνικός Λατσιών. 

Τη νέα χρονιά, το πρωτάθλημα επιστρέφει με 
ένα όμιλο στο οποίο θα συμμετέχουν 16 ομάδες.

Ξεχώρισε η ΑΠΕΑ 

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
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Τα πήραν όλα και… έφυγαν οι 
Apollon Ladies! Οι κυανόλευκες 
κατέκτησαν το πρωτάθλημα της 
περιόδου 2021-22, ενώ σήκωσαν 

και το κύπελλο, δείχνοντας ακτύ-
πητες και στην περσινή χρονιά. Οι 
Apollon Ladies είναι κυρίαρχες στο 

Γυναικείο Πρωτάθλημα αφού σήκω-

σαν το βαρύτιμο τρόπαιο του πρωτα-
θλήματος για 12η φορά, όσοι και οι 
τίτλοι τους, στα τελευταία 13 χρόνια! 
Το επίτευγμά τους αυτό αποκτά ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία αν σκεφτεί κα-
νείς ότι σε 16 παιχνίδια «αρνήθηκαν» 
να ηττηθούν, καταγράφοντας 15 νίκες 
και μία ισοπαλία. Το επίσης εκπληκτικό 

είναι ότι «μάτωσαν» τα αντίπαλα δί-
χτυα 105 φορές, ενώ δέχτηκαν μόλις 
οχτώ γκολ. Με το φινάλε είχαν οχτώ 
βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη θέ-
ση. Η μαθηματική κατάκτηση του τίτ-
λου ήρθε μία αγωνιστική πριν από το 
τέλος του πρωταθλήματος και τη νίκη 
τους με 2-0 επί της Νέας Σαλαμίνας 

«ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ» ΟΙ ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΕΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ         

Apollon Ladies…

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

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ 

1. Krystyna Marie Freda                                  APOLLON LADIES                            39 

2. Άντρη Βιολάρη                        ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜ. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π.       34 

3. Larkin Katherine Russell                       ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ                       14 

4. Yolanda Bonnin Rosello       ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜ. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π.       13 

5. Patricia Hmirova                                          APOLLON LADIES                            11 

6. Olivia Anokye                                            ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ                         10 

7. Beatriz Pina Fonsenca                                APOLLON LADIES                             9 

8. Mαριλένα Γεωργίου                                    APOLLON LADIES                             9 

9. Ιφιγενεία Γεωργαντζή                           ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ                          9
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        ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

…    όλα δικά σας! 

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο...  
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Αμμοχώστου - Αναγέννησης Πύργου. Σε αυτή τη 
διαδρομή των Apollon Ladies ξεχώρισαν όλες οι 
ποδοσφαιρίστριες, αλλά τα… φώτα έπεσαν και 
πάλι πάνω στην Freda η οποία σημείωσε 39 γκολ, 
έξι λιγότερα από πέρσι! Αμφότερες τις χρονιές 
αναδείχθηκε το… πρώτο βιολί στο Γυναικείο 
Πρωτάθλημα.  

Οι Apollon Ladies όμως δεν «συμβιβάζονταν» 

μόνο με την κατάκτηση του πρωταθλήματος! 
Ήθελαν και το κύπελλο. Και τα κατάφεραν για 
11η φορά στην ιστορία τους! Ο τελικός έγινε στις 
2 Απριλίου στο «ΑΕΚ Αρένα» και οι νταμπλούχες 
επικράτησαν της επίσης πολύ καλής ομάδας Νέας 
Σαλαμίνα Αμμοχώστου – Αναγέννησης Πύργου 
με 2-0. Στο 45+2 με κεφαλιά η Freda άνοιξε το 
σκορ για τις Apollon Ladies, ενώ στο 58ο λεπτό 

η Fonsenca, επίσης με κεφαλιά, διαμόρφωσε το 
2-0. Για να φτάσουν στον τελικό οι Ladies απέ-
κλεισαν τη Λευκοθέα Λατσιών με 3-0 και 6-0 και 
τον Άρη με 4-1 και 3-0, ενώ οι φιναλίστ έβγαλαν 
εκτός διοργάνωσης τη Χρυσομηλιά Αγίου Αμ-
βροσίου με 4-0, την Ομόνοια Λευκωσίας με δύο 
νίκες με το ίδιο σκορ (3-2) και στην ημιτελική φά-
ση τη Lakatamia FC με 4-0 και 1-2. 

Η αρχηγός των 

Apollon Ladies  

Steffi Hardy αναδεί-

χτηκε πολυτιμότερη 

ποδοσφαιρίστρια 

του τελικού  

Κυπέλλου Γυναικών. 

Η απονομή στην 

Hardy έγινε από  

τον προπονητή της 

Εθνικής μας ομάδας 

Γυναικών Άγγελο 

Τσολάκη. 

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

                                                                                                              Ν-Ι-Η                  ΓΚ.             ΒΑΘΜ. 
1. APOLLON LADIES                                                        15-1-0            105-8             46 

2. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜ. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π.               12-2-2            80-14             38 

3.  ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ                                             11-1-4            59-15             34 

4. ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ                                                            9-4-3             51-16             31 

6. LAKATAMIA F.C.                                                           4-2-10            31-41             14 

7. ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ         3-2-11            17-75             11 

8.  PAFOS GEROSKIPOU FC LΑΔΙΕΣ                             1-2-13            14-74              5 

9. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΜΠΙΩΝ                                                 1-0-15            6-139             -1 
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«Βασιλιάς» στο Φούτσαλ ο ΑΠΟΕΛ 
την περίοδο 2021-22! Οι γαλαζοκί-
τρινοι κατέκτησαν τόσο το πρωτά-
θλημα όσο και το κύπελλο σε μία 
χρονιά που απέδειξαν ότι ήξεραν να 
διαχειριστούν τις «κρίσιμες στιγμές». 
Πρώτα στέφθηκαν πρωταθλητές 
αφού στους τελικούς απέναντι στην 
πολύ καλή ΑΕΛ κατάφεραν να φτά-
σουν στις πέντε νίκες (5-2) σηκώνο-
ντας το τρόπαιο στις 24/3/22. Αυτός 
ήταν ο δεύτερος συνεχόμενος τίτλος 
για τον ΑΠΟΕΛ και έκτος συνολικά, 
ενώ αν ξανά φορέσει το κοστούμι 
του πρωταθλητή και την επόμενη 
περίοδο θα ισοφαρίσει το ρεκόρ του 
με τρεις κατακτήσεις που κατέγραψε 
τις περιόδους 2013-14, 2014-15, 
2015-16. Μόνο η Αραράτ υπερέχει 
του ΑΠΟΕΛ στον αριθμό κατακτή-
σεων αφού έχει έναν περισσότερο 
(7). Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε τρεις φορές 

την ΑΕΛ στην πρώτη φάση του πρω-
ταθλήματος και δύο φορές στη δια-
δικασία των τελικών. Ο ΑΠΟΕΛ για 
να φτάσει στην τελική φάση απέ-
κλεισε την ΑΕΚ Λάρνακας και η ΑΕΛ 
την Ομόνοια Λευκωσίας. Τα αποτε-
λέσματα στη σειρά των τελικών: 

 

1ος αγώνας: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ..........5-4 

2ος αγώνας: ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ......... 5-2 

3ος αγώνας: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ..........6-2 

 

Τα αποτελέσματα μεταξύ του ΑΠΟ-
ΕΛ και της ΑΕΛ στην πρώτη φάση 
του πρωταθλήματος: 

 

ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ ..................................1-2 

ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ ..................................8-2 

ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ ..................................3-2 

ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ ..................................5-2 

Γαλαζοκίτρινη κυριαρχία!

«ΑΧΟΡΤΑΓΟΣ» Ο ΑΠΟΕΛ ΕΦΤΑΣΕ ΣΕ ΔΙΠΛΟ ΘΡΙΑΜΒΟ ΣΤΟ ΦΟΥΤΣΑΛ

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ 

                                                                      Ν-Ι-Η                      ΓΚ.                   ΒΑΘΜ. 
1. ΑΠΟΕΛ                                          16-1-3              101-56                 49 

2.  ΑΕΛ                                               14-2-4                82-51                  44 

3. ΟΜΟΝΟΙΑ                                   10-4-6                71-46                  34 

4. ΑΕΚ                                                9-0-11                66-69                  27 

5. ΑΝΟΡΘΩΣΗ                                4-2-14                57-95                  14 

6. AGBU ARARAT                           2-1-17              44-104                  7 

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ 

1. Rafael Schlemper                                    ΑΕΛ                     35 

2. Παναγιώτης Σκαρπάρης                    ΑΠΟΕΛ                  26 

3. Σάββας Ομήρου                                  ΑΠΟΕΛ                  21 

4. Guilherme Mosna Guirelli                 ΑΠΟΕΛ                  20 

5. Τάχα Ελ Κέμπε                                   ΟΜΟΝΟΙΑ               17 

6. Νικόλας Σωκράτους                              ΑΕΛ                     16 

7. Κωνσταντίνος Κουλουμπρής      ΑΝΟΡΘΩΣΗ             15 
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Περίπου μία εβδομάδα μετά την 

κατάκτηση του πρωταθλήματος 

και συγκεκριμένα την 1/4/22 ο 

ΑΠΟΕΛ είχε… ραντεβού με νέα 

στέψη. Αντίπαλος του στον μεγάλο 

τελικό κυπέλλου η Ομόνοια, της 

οποίας επικράτησε με 4-2, βάφο-

ντας και αυτό το τρόπαιο στα δικά 

του χρώματα. Για να φτάσει στον 

τελικό ο ΑΠΟΕΛ απέκλεισε την 

Αραράτ με 7-2 και την ΑΕΛ με 4-1 

και 3-5, ενώ η Ομόνοια έβγαλε 

εκτός διοργάνωσης την Ανόρθωση 

με 5-2 και την ΑΕΚ Λάρνακας με 8-

2 και 3-4. Αυτό ήταν το τέταρτο κύ-

πελλο στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ.  

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

Α’ ΦΑΣΗ 

ΑΠΟΕΛ - AGBU ARARAT ...................7-2 

ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ.................5-2 
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 

ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ.......................................4-1 

ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ.......................................5-3 

ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΚ.................................8-2 

ΑΕΚ – ΟΜΟΝΟΙΑ.................................4-3 
 

ΤΕΛΙΚΟΣ – 01/4/2022 «ΤΑΣΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 

ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΠΟΕΛ...........................2-4 

 

Δεύτερη στέψη σε μια εβδομάδα 



PASP FOOTBALL AWARDS

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α   
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  28   

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

Σε μια φαντασμαγορική τελετή ο ΠΑ. Σ.Π. πραγματοποίησε και φέτος (12/5/2022)  
τα ποδοσφαιρικά βραβεία «PASP FOOTBALL AWARDS» τα οποία έλαβαν χώρα στο Monte 

Caputo στη Λεμεσό και μεταδόθηκαν ζωντανά από την Cablenet. Οι κορυφαίοι και 
κορυφαίες και γενικότερα όσοι ξεχώρισαν την ποδοσφαιρική χρονιά 2021-22 είχαν  

την τιμητική τους και οι προβολείς στράφηκαν πάνω τους. Ήταν ομολογουμένως μια 
λαμπερή βραδιά με παρουσιαστές τους Λούη Πατσαλίδη και Άντρεα Καφά, ενώ τους 

παρευρισκόμενους διασκέδασε στο καλλιτεχνικό μέρος η Βαλάντω Τρύφωνος. 

Λάμψη  
αστέρων! 

ΤΑ «PASP FOOTBALL AWARDS» ΕΚΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗΝ         
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Διοργανωτής Βραβείων: ΠΑ.Σ.Π., Χορηγός Μετάδοσης: CABLENET 

Χορηγοί Βραβείων: UNICARS (VOLKSWAGEN), STOIXIMAN, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ,  

ΜΠΛΕ ΖΕΛΕ LANDER POLAR ICE, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ BUFFALO WINGS & RINGS 

Χορηγός Φιλοξενίας: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ST. RAPAHEL RESORT 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: ΧΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑ, Κομμώσεις: ARTEMIOU HAIR DESIGNS 

Μακιγιάζ: ΣΧΟΛΗ THE MAKEUP PRO BY ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ 

Κοσμήματα: NOBILOR GIFTS & JEWELS, Παραχώρηση Ρούχων: LONDOU BROS, DOMENICO, MINDY 

Υποδήματα: SHOEBOX, Σχεδιαστές Μόδας: ΕΦΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ GREGORI MORFI 

Διεκπεραίωση Τηλεοπτικής Παραγωγής: ALPHA TV CYPRUS 

Καλλιτεχνική Διεύθυνση & Οργάνωση Παραγωγής: BEYOND ENTERTAINMENT 

        ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΣΕΖΟΝ 

Διοργανωτής Βραβείων: ΠΑ.Σ.Π., Χορηγός Μετάδοσης: CABLENET 

Χορηγοί Βραβείων: UNICARS (VOLKSWAGEN), STOIXIMAN, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ,  

ΜΠΛΕ ΖΕΛΕ LANDER POLAR ICE, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ BUFFALO WINGS & RINGS 

Χορηγός Φιλοξενίας: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ST. RAPAHEL RESORT 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: ΧΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑ, Κομμώσεις: ARTEMIOU HAIR DESIGNS 

Μακιγιάζ: ΣΧΟΛΗ THE MAKEUP PRO BY ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ 

Κοσμήματα: NOBILOR GIFTS & JEWELS, Παραχώρηση Ρούχων: LONDOU BROS, DOMENICO, MINDY 

Υποδήματα: SHOEBOX, Σχεδιαστές Μόδας: ΕΦΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ GREGORI MORFI 

Διεκπεραίωση Τηλεοπτικής Παραγωγής: ALPHA TV CYPRUS 

Καλλιτεχνική Διεύθυνση & Οργάνωση Παραγωγής: BEYOND ENTERTAINMENT 
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MVP  
ο ζογκλέρ 
Ουάρντα 
 

Ο Αμρ Ουάρντα αναδείχθηκε MVP 
της σεζόν και βραβεύτηκε από την 
Unicars! Ο Αιγύπτιος ποδοσφαιρι-
στής της Ανόρθωσης ήταν ο ένας 
από τους μόλις τρεις ποδοσφαιρι-
στές που έλαβαν άνω του 50% στην 
ψηφοφορία των ποδοσφαιριστών 
και παράλληλα ο πρώτος στον διε-
θνή δείκτη InStat index από τους 
ποδοσφαιριστές της κορυφαίας εν-
δεκάδας. Ο 28χρονος άσος πέτυχε 
εννέα γκολ με την κυανόλευκη φα-
νέλα, έδωσε οχτώ ασίστ, ενώ ήταν 
από τους ποδοσφαιριστές που δια-
κρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο 
πρωτάθλημα και φυσικά στην 
Ανόρθωση, η οποία μπορεί να μην 
κέρδισε θέση στην Ευρώπη, αλλά 
αυτό δεν μειώνει την τεράστια συ-
νεισφορά του Ουάρντα αφού η συ-
γκεκριμένη βράβευση αφορά ατο-
μική διάκριση. 

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
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ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ 

Oι εκλεκτοί με… άρωμα  
πρώτου γκρουπ 
Η καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος εί-
χε… άρωμα πρώτου γκρουπ. Συγκεκριμένα, ΑΠΟ-
ΕΛ και Ανόρθωση είχαν από τρεις ποδοσφαιριστές 
ανάμεσα στους έντεκα εκλεκτούς, από δύο εκ-
προσώπους είχαν ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ και από 
έναν ο Άρης και η Πάφος. Είναι αξιοσημείωτο το 
γεγονός ότι φέτος είχαμε τον μεγαλύτερο συνα-
γωνισμό και τη μεγαλύτερη διασπορά ψήφων 
στην ιστορία των PASP Football Awards. Ενδει-
κτικό τούτου ότι κανείς ποδοσφαιριστής δεν έλα-
βε πάνω από 55%, ενώ πέρσι είχαμε ποσοστά 
άνω του 80%. Παράλληλα οι Άντερσον Κορέιρα 
και Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος έφθασαν ένα 
βήμα πριν την συμπερίληψη τους στην κορυφαία 
ενδεκάδα αφού η διαφορά τους ήταν κάτω από 
10 ψήφους. Μόλις τρεις ποδοσφαιριστές (Ουάρ-
ντα, Τρισκόφσκι, Γιοβάνοβιτς) έλαβαν ποσοστό 
ψήφων πάνω του 50% σε σύγκριση με την προη-
γούμενη σεζόν που είχαμε πέντε (Φαμπιάνο, Λέ-
τσιακς, Μαέ, Πίττας, Γκόμεθ). Αναλυτικά, η καλύ-
τερη ενδεκάδα και οι συνολικοί βαθμοί που πήραν 
οι νικητές με ίση βαρύτητα από τους ψήφους των 
ποδοσφαιριστών και το InStat index: 

Αμρ Ουάρντα .....................................................346 

Ιβάν Τρισκόφσκι................................................335 

Βαλεντίν Ρομπέρζ .............................................332 

Αλεξάντερ Γιοβάνοβιτς...................................324 

Χοβχάνες Χαμπαρτζουμιάν ..........................313 

Κίνγκλεϊ Σαρφό..................................................313 

Κωστάκης Αρτυματάς .....................................292 

Φακούντο Ζαμπάλα .........................................284 

Γκιόργκι Κβιλιτάια.............................................275 

Γκόρντον Σίλντενφελντ ..................................270 

Ζάιρο Ντα Σίλβα................................................265 

 

Πίσω από τους κορυφαίους 
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και η δεύτερη 
καλύτερη ενδεκάδα την οποία αποτελούν οι ακό-
λουθοι: Βάνα Άλβες (Άρης), Άντερσον Κορέια 
(Ανόρθωση), Νέναντ Τόμοβιτς (ΑΕΚ), Μάριος 
Αντωνιάδης (Ανόρθωση), Στιβ Γιαγκό (Άρης), Ίσ-
ραϊλ Κολ (Απόλλωνας), Γκους Λέδες (ΑΕΚ), Ματία 
Σπόλιαριτς (Άρης), Όνι Βαλακάρι (Πάφος), Μάρι-
ους Στεπίνσκι (Άρης), Λάζαρος Χριστοδουλόπου-
λος (Ανόρθωση). 

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
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Ο Μαρίνος Τζιωνής συνέχισε τις εκπληκτικές του εμφανίσεις και τη λήξασα σεζόν με απο-
τέλεσμα να ανταμειφθεί με μία μεγάλη μεταγραφή στο εξωτερικό. Ο 21χρονος άσος… 
έβαλε φτερά και πέταξε για την Αμερική τον περασμένο Ιανουάριο και συγκεκριμένα για 
την Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι που συμμετέχει στο MLS. Ο Τζιωνής πρώτευσε και στις τρεις 
ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν  και αφορούσαν τους φιλάθλους, της ειδικής επι-
τροπής και των ποδοσφαιριστών. Στη διαδικασία που ακολουθήθηκε συμπεριλήφθηκαν 
όλοι οι νέοι ποδοσφαιριστές (21 ετών ηλικιακός περιορισμός) που αγωνίστηκαν τουλάχιστον 
900 λεπτά μέχρι την 25η αγωνιστική. Λόγω των υποχρεώσεων του στην Αμερική ο Τζιωνής 
δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση, ωστόσο με ηχογραφημένο μήνυμά του ανα-
φέρθηκε στην τιμή που του έγινε και ευχαρίστησε τον ΠΑ.Σ.Π. για τη βράβευσή του. Η 
απονομή του βραβείου έγινε κατά την επιστροφή του διεθνούς άσου στην Κύπρο για τις 
υποχρεώσεις που είχε με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Αναλυτικά, η κατάταξη: 

Μαρίνος Τζιωνής.......................................................................................................................25,04% 

Λοΐζος Λοΐζου.............................................................................................................................17,50% 

Ραφαήλ Μάμας ..........................................................................................................................13,87% 

Νικόλας Παναγιώτου ...............................................................................................................11,57% 

Χαιρετίσματα  
από Αμερική 

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΖΙΩΝΗΣ

Τα γκολ είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου, 
γι’ αυτό και ο ΠΑ.Σ.Π. φροντίζει κάθε χρόνο να 
σας… σερβίρει τα καλύτερα! Υποψήφιοι ήταν 
25 ποδοσφαιριστές που σημείωσαν γκολ που 
διακρίθηκαν μέσω του Stoiximan Top Goal κάθε 
αγωνιστικής στην κανονική διάρκεια. Οι Φώτης 
Παπουλής, Γιαν Λέτσιακς, Νίκο Βαρέλα βρα-
βεύτηκαν από την Stoiximan, ενώ ο Κωστάκης 
Αρτυματάς κατέλαβε την 4η θέση. Το γκολ του 
ελλαδίτη άσου απέναντι στον ΑΠΟΕΛ στο πλαί-
σιο της 11ης αγωνιστικής, του συμπαίκτη του 
στο ματς με την Ανόρθωση για την 19η αγωνι-
στική και το γκολ του παίκτη της ΠΑΕΕΚ απέ-
ναντι στον ΑΠΟΕΛ που αφορούσε τη 15η αγω-
νιστική, ήταν κατά σειρά τα τρία κορυφαία γκολ. 
Να σημειωθεί ότι ο Παπουλής, ήρθε πρώτος 
στη ψηφοφορία της επιτροπής και δεύτερος 
σε εκείνες των ποδοσφαιριστών και των φιλά-

θλων. Ο Λέτσιακς ήταν πρώτος στη ψηφοφορία 
των ποδοσφαιριστών, τρίτος σε αυτήν της Επι-
τροπής και έβδομος στους φιλάθλους. Οι Βα-
ρέλα και Αρτυματάς σχεδόν ισοψήφησαν στη 
συνολική βαθμολογία με τον πρώτο να έχει πε-
ρισσότερους ψήφους στις ψηφοφορίες ποδο-
σφαιριστών και επιτροπής και τον δεύτερο σε 
εκείνη των φιλάθλων. Αναλυτικά: 

Φώτης Παπουλής ......................................9,29% 

Γιαν Λέτσιακς.................................................7,6% 

Νίκο Βαρέλα................................................6.23% 

Κωστάκης Αρτυματάς ..............................6.18%

ΠΡΩΤΟ ΚΑΝΟΝΙ 

Ιβάν ο τρομερός 
 

Ο δεινός σκόρερ Ιβάν Τρισκόφσκι κατάφερε 
για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Κύ-
προ να πάρει το έπαθλο του πρώτου σκό-
ρερ. O 35χρονος Βορειομακεδόνας στράι-
κερ σκόραρε 15 γκολ, «σπρώχνοντας» την 
oμάδα του να τερματίσει στη δεύτερη προ-
νομιούχα θέση. Αναντίλεκτα, πρόκειται για 
έναν από τους κορυφαίους σκόρερ που πέ-
ρασαν την τελευταία, τουλάχιστον, 20ετία 
από τα κυπριακά γήπεδα.  

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΚΟΛ 

Παπουλής με 9,29%

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
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Οι Βάνα Άλβες, Αλεξάντερ Γιοβάνοβιτς και 
Γκιόργκι Λόρια βραβεύτηκαν κατά σειρά από 
τη Stoiximan όσον αφορά τις καλύτερες απο-
κρούσεις για την κανονική διάρκεια του πρω-
ταθλήματος. Οι τρεις τερματοφύλακες, ειδικά 
οι δύο πρώτοι, όπως αποδεικνύεται και μέσα 
από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, «πά-
λεψαν»… σκληρά για την πρωτιά. Καλύτερη 
απόκρουση ψηφίστηκε αυτή του πορτιέρο του 
Άρη στον αγώνα με τη Δόξα στο πλαίσιο της 
17ης αγωνιστικής, ακολούθησε αυτή του τερ-
ματοφύλακα του Απόλλωνα απέναντι στην ΑΕΛ 
για την 15η αγωνιστική, ενώ στην 3η θέση η 
επέμβαση του γκολκίπερ της Ανόρθωσης στον 
αγώνα με την Ομόνοια για την 8η αγωνιστική. 
Ο Άλβες ήταν πρώτος στην ψηφοφορία της 
επιτροπής και αυτό τον βοήθησε να κερδίσει 
στο νήμα τον Γιοβάνοβιτς. Ο τελευταίος και ο 
Λόρια ήταν δεύτεροι στις ψηφοφορίες φίλα-
θλων και ποδοσφαιριστών αντίστοιχα. Στις ψη-
φοφορίες φιλάθλων και ποδοσφαιριστών πρώ-
τευσαν τερματοφύλακες που έμειναν πιο χα-
μηλά στο συνολικό ποσοστό. Ο Φαμπιάνο 

(6,35%) στους φιλάθλους και ο Βοζίνια (3,92%) 
στους ποδοσφαιριστές. Οι υποψήφιοι ήταν εί-
κοσι τερματοφύλακες που έκαναν αποκρούσεις 
που διακρίθηκαν μέσω των Stoiximan Top Save 
κάθε αγωνιστικής στην κανονική διάρκεια. 

Βάνα Άλβες ................................................11,19% 

Αλεξάντερ Γιοβάνοβιτς..........................11,01% 

Γκιόργκι Λόρια...............................................8,9% 

Άρτουρ Ρούτκο...........................................7,47%

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ 

«Σκληρή» μάχη για την πρωτιά

ΖΟΕΛ ΜΟΛ 

Δώδεκα clean sheets 
Ο Ζοέλ Μολ ήταν ο μεγάλος νικητής του επά-
θλου Stoiximan Χρυσά Γάντια αφού κατέ-
βασε τα ρολά σε 12 αναμετρήσεις (clean 
sheets). Παρά την αποτυχία των μαυροπρα-
σίνων να κερδίσουν θέση στο πρώτο όμιλο, 
ο 31χρονος Ελβετός γκολκίπερ ήταν από 
τους κύριους συντελεστές της ομάδας του 
για αξιοπρεπή παρουσία στα «σαλόνια».

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ U19 

«Άνοιξαν πυρ» Φρέντα και Σπυριδάκης 
To χειροκρότημα των παρευρισκο-
μένων απέσπασαν ακόμη δύο άτο-
μα. Αναφερόμαστε στην πρώτη 
σκόρερ του γυναικείου πρωταθλή-
ματος και το πρώτο «πολυβόλο» 
του πρωταθλήματος U19. Στην 
πρώτη κατηγορία, η Κριστίνα Φρέ-
ντα πήρε το βραβείο αφού πέτυχε 
39 γκολ, ενώ ο Δημήτρης Σπυρι-
δάκης της Ομόνοιας «μάτωσε» τα 
αντίπαλα δίχτυα 27 φορές και… 
έδειξε να μην έχει αντίπαλο. 

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

Σωφρόνης  
με μεγάλη διαφορά 
Κορυφαίος προπονητής με ποσοστό 38% ανα-
δείχθηκε ο Σωφρόνης Αυγουστή, με την πλει-
οψηφία των ποδοσφαιριστών εννέα ομάδων 
να τον ψηφίζουν (ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ανόρθωση, Απόλ-
λων, Δόξα, Ομόνοια, Ολυμπιακό, ΠΑΕΕΚ και 
Πάφο). Δεύτερος ο Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ με 
19%, ο οποίος ήταν πρώτος στη ψηφοφορία 
των παικτών του Άρη. Οι ποδοσφαιριστές του 
ΑΠΟΕΛ έδειξαν προτίμηση στους Ντάρκο Μί-

λανιτς και Μάκη Σεργίδη, οι οποίοι ισοψήφη-
σαν στην πρώτη θέση. Οι ποδοσφαιριστές του 
Εθνικού Άχνας επέλεξαν κατά πλειοψηφία τον 
πρώην προπονητή τους Νταβίντ Μπαντία.
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Στους κόπους και τις θυσίες των ποδοσφαιρι-
στών, οι οποίοι μέσα από αντίξοες συνθήκες 
κράτησαν το ποδόσφαιρο ζωντανό εν μέσω 
της πανδημίας, δείχνοντας τον δρόμο για επι-
στροφή στην κανονικότητα, στάθηκε ο πρόε-
δρος του ΠΑ.Σ.Π. στην ομιλία του κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης. Επιπλέον, ο Σπύρος Νεο-
φυτίδης έκανε λόγο για το ίσως πιο αμφίρροπο 
πρωτάθλημα στην ιστορία του κυπριακού πο-
δοσφαίρου και ενδεικτικό τούτου, όπως ση-
μείωσε, είναι ο τεράστιος συναγωνισμός με 
πολλούς υποψηφίους τόσο για την καλύτερη 
ενδεκάδα όσο και για τον MVP της φετινής πο-
δοσφαιρικής περιόδου.  «Σας αξίζουν πολλά 
συγχαρητήρια», πρόσθεσε, «αλλά και σεβασμός 
για όλες αυτές τις θυσίες που κάνατε για να 
στηρίξετε το άθλημα του ποδοσφαίρου, το 
επάγγελμα σας, το επάγγελμα του ποδοσφαι-
ριστή». Ο εκτελεστικός πρόεδρος του Συνδέ-
σμου, δεν παρέλειψε να καυτηριάσει τις μονο-

μερείς και παράνομες αποφάσεις από μέρους 
της ΚΟΠ.  Και εξήγησε: «Η αυθαίρετη και πα-
ντελώς αναιτιολόγητη απόφαση της ΚΟΠ για 
οριοθέτηση κατώτατου δήθεν μισθού στο 
εμπνευσμένο ποσό των 150 ευρώ καθαρά μη-
νιαίος, χωρίς καν να ρωτήσουν τους ποδοσφαι-
ριστές δείχνει τις πραγματικές προθέσεις και 
τον κάκιστο τρόπο λειτουργίας απέναντι στους 

ποδοσφαιριστές». Μάλιστα, έριξε στο τραπέζι 
την ιδέα της δημιουργίας Λίγκας, στα πρότυπα 
όλων των υπόλοιπων ποδοσφαιρικά ανεπτυγ-
μένων ποδοσφαιρικά χωρών της Ευρώπης οι 
οποίες διοικούνται από τα ίδια τα σωματεία και 
όχι την ομοσπονδία. « Ίσως έφτασε ο καιρός 
να το κάνουμε αυτό το βήμα και στην Κύπρο», 
τόνισε με έμφαση. 

Τιμής ένεκεν σε τέσσερα άτομα 
 

Τα βραβεία τιμής ένεκεν παρέλαβαν οι Χριστιά-
να Σολωμού, Κωνσταντίνα Παφίτη, Αντώνης 
Γιωργαλλίδης και Λευτέρης Μέρτακκας ως έν-
δειξη ευγνωμοσύνης από τον ΠΑ.Σ.Π. για τη με-
γάλη τους συνεισφορά στο κυπριακό ποδόσφαι-
ρο και την Εθνική μας ομάδα. Ο ΠΑ.Σ.Π. δεν ξε-
χνάει την προσφορά των μελών του και το απο-
δεικνύει κάθε χρόνο.

ΕΞΗΡΕ ΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Π. 

«Κρατήσατε το ποδόσφαιρο ζωντανό» 

4 Ο Σπύρος Νεοφυτίδης 

έθεσε το θέμα  

της δημιουργίας  

επαγγελματικής Λίγκας

Βαρύνουσας  
σημασίας οι ψήφοι 
των επιτροπών  
 

Ο ΠΑ.Σ.Π. δημιούργησε επιτροπές οι οποί-

ες βοήθησαν την προσπάθειά μας για την 

ανάδειξη των κορυφαίων. Τις επιτροπές 

των βραβείων αποτελούσαν οι Ιωάννης 

Οκκάς, Κούλλης Παύλου, Κρίστης Θεοφί-

λου, Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Κώστας 

Μαλέκος, Μιχάλης Κωνσταντίνου, Νεκτά-

ριος Αλεξάνδρου, Πανίκος Ξιούρουππας, 

Χριστιάνα Σολωμού, Άλκης Μάρκου, Αν-

δρέας Μαυρής, Άριαν Μπεκιάι, Ευαγόρας 

Χατζηφρακίσκου, Θράσος Κονιώτης, Μά-

ριος Ονησιφόρου, Νώντας Χριστινάκης, 

Άγγελος Χοντουλίδης, Ανδρέας Παρα-

σκευά, ενώ συμμετείχε και το γραφείο Τύ-

που του ΠΑ.Σ.Π. Ευχαριστούμε όλους τους 

προαναφερθέντες, οι οποίοι συνέβαλαν 

για όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο αντι-

προσωπευτικά αποτελέσματα.
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ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ

Η Άντρη Βιολάρη της Νέας Σαλαμίνας Αμμο-
χώστου/Αναγέννησης Πύργου αναδείχθηκε η 
MVP του Πρωταθλήματος Γυναικών της σεζόν 
2021/22, στα βραβεία «PASP BEST11 WOMEN’S 
AWARDS 2021/22», που διοργάνωσε ο Παγκύ-
πριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών! Η διεθνής 
Κύπρια ποδοσφαιρίστρια έλαβε τις περισσότε-
ρες ψήφους των συναθλητριών της (69%), στη 
σχετική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε. 

Τα φετινά βραβεία παρουσιάστηκαν για δεύ-
τερη σεζόν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση 
από το Capital TV, την Τρίτη 19 Απριλίου 2022, 
στο πλαίσιο της εκπομπής Capital Sports. Αυτά 
ήταν τα έβδομα βραβεία του γυναικείου πο-
δοσφαίρου, αφού διοργανώνονται από τον 
ΠΑ.Σ.Π. από τη σεζόν 2014/15 και φέτος είχαν 
την πολύτιμη στήριξη του εστιατορίου Buffalo 
Wings & Rings στη Λεμεσό. 

Πέραν από την MVP, ανακοινώθηκε η κορυφαία 
ενδεκάδα, ο καλύτερος προπονητής και οι φι-
ναλίστ, σε μια εκπομπή αποκλειστικά αφιερω-
μένη στο γυναικείο ποδόσφαιρο, με παρουσια-
στή τον δημοσιογράφο Πόλυ Χαραλάμπους. 
Τις κορυφαίες της σεζόν επέλεξαν μέσα από 
την ψήφο τους οι ίδιες οι ποδοσφαιρίστριες, 
σε ειδικό ψηφοδέλτιο στο οποίο ψήφιζαν παί-
κτριες από τις αντίπαλες ομάδες. 

Κορυφαίος προπονητής της σεζόν 2021/22 
αναδείχθηκε ο Laurent Fassotte των Απόλλων 
Ladies, ο οποίος καθοδήγησε την ομάδα της 
Λεμεσού στην κατάκτηση του νταμπλ. Αναλυ-
τικά η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν: 

 

Μαρία Ματθαίου            Απόλλων Ladies 

Αθηνά Πανταζή               Άρης 

Julia Lester                       Απόλλων Ladies 

Δήμητρα Καραπέτσα    Άρης Ladies 

Μαρία Ιωάννου               Απόλλων Ladies 

Φιλίππα Σάββα               Νέα Σαλαμίνα/Πύργος 

Μαρία Παναγιώτου        Απόλλων Ladies 

Victoria Kalaberova       Άρης  

Larkin Russell                   Ομόνοια 

Άντρη Βιολάρη                Νέα Σαλαμίνα/Πύργος 

Krystyna Freda                Απόλλων Ladies 

 

 

Οι φιναλίστ της σεζόν 
Οι φιναλίστ που έφθασαν ένα βήμα πριν τη 
συμπερίληψη τους στην ενδεκάδα: Ανθή Πα-
πακωνσταντίνου, Ivana Taneva, Steffi Hardy, 
Olga Iordachiusi, Yolanda Rosello, Katie Lock-
wood και Ειρήνη Μιχαήλ. Δεύτερος κορυφαί-
ος προπονητής ψηφίστηκε ο Ανδρέας Ματ-
θαίου της Νέας Σαλαμίνας. 

 

-Διοργανωτής των ετήσιων βραβείων ήταν ο 
ΠΑ.Σ.Π. και Μέγα Χορηγός και Δωροθέτης το BUF-
FALO WINGS & RINGS. Χορηγός Επικοινωνίας ο 
τηλεοπτικός σταθμός CAPITAL TV. 

Ξεχώρισαν και 
ανταμείφθηκαν 

ΣΤΟΥΣ… ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΑΡΗ Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
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ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΤΗΣ Β΄

Τέσσερις ποδοσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας, 
τρεις της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου και δύο 
από την Καρμιώτισσα και τον Ακρίτα συμπερι-
λήφθηκαν μέσα στην κορυφαία ενδεκάδα της 
Β’ Κατηγορίας με βάση τις ψήφους των ποδο-
σφαιριστών. Αναλυτικά: 

Τάσος Κίσσας                        Νέα Σαλαμίνα 

Luis Silva                                 ΕΝΠ 

Vasco Coelho                        Καρμιώτισσα 

Hamed Karamoko                Aκρίτας 

Κωνσταντίνος Σεργίου       Νέα Σαλαμίνα 

Oscar Lucero                         ΕΝΠ 

Miguelito                                Νέα Σαλαμίνα 

Ιωάννης Χατζηβασίλης       Καρμιώτισσα 

Mario Jelavic                          Ακρίτας 

Ανδρέας Ηλία                        ΕΝΠ 

Florian Taulemesse             Nέα Σαλαμίνα 

 

Αναπληρωματικοί – φιναλίστ 
Η οποιαδήποτε ενδεκάδα… χρειάζεται και βοή-

θεια, γι’ αυτό ο ΠΑ.Σ.Π αποφάσισε να 
στελεχώσει την ιδανική σύνθεση 

με ακόμη εφτά παίκτες οι οποίοι αποτελούν 
τους αναπληρωματικούς, έτσι ώστε να αναδει-
χθεί η κορυφαία 18άδα. Πρόκειται για τους φι-
ναλίστ ποδοσφαιριστές που έφθασαν ένα βήμα 
πριν την συμπερίληψη τους στην καλύτερη εν-
δεκάδα και τους αξίζουν επίσης πολλά συγχα-
ρητήρια! Αναλυτικά: 

Maurice Gomis                      Aγία Νάπα 

Θωμάς Νικολάου                 Νέα Σαλαμίνα 

Roman Golobart                   Nέα Σαλαμίνα 

Edin Sehic                               Ακρίτας 

Μάριος Πουτζιουρής          Ερμής 

Danilo                                      Νέα Σαλαμίνα 

Marcelo Torres                      Aκρίτας 

Ιδού η ιδανική ενδεκάδα 
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Στο… νήμα πρώτος  
ο Μαρίνος Σατσιάς 
 

Ο Μαρίνος Σατσιάς έλαβε το βραβείο του 
κορυφαίου προπονητή έχοντας το 24% των 
ψήφων των ποδοσφαιριστών. Είχαμε τη με-
γαλύτερη μάχη που υπήρξε ποτέ σε ψηφο-
φορία ανάδειξης προπονητή αφού ακολού-
θησε ο Άγγελος Ευθυμίου με μόλις 1% δια-
φορά. Αξίζουν και οι δύο κόουτς συγχαρη-
τήρια. O πρώτος κατάφερε να οδηγήσει την 
Ένωση Νέων Παραλιμνίου στην πρώτη κα-
τηγορία. Η ομάδα του τερμάτισε στην τέταρ-
τη θέση, ενώ για μεγάλο διάστημα βρισκόταν 
στην κορυφή. Ο δεύτερος πανηγύρισε, όχι 
μόνο την άνοδο, αλλά και την κατάκτηση 
του τίτλου. 

Μπορεί οι προβολείς της δημοσιότητας να 
στρέφονται στην πρώτη κατηγορία, ωστόσο 
υπάρχουν και άλλοι πρωταγωνιστές στο κυ-
πριακό ποδόσφαιρο και τους συναντάμε στις 
μικρότερες κατηγορίες! Ο ΠΑ.Σ.Π. γνωρίζει 
πολύ καλά τις θυσίες που καταβάλλουν τόσο 
οι ομάδες όσο και οι ποδοσφαιριστές σε αυτές 
τις κατηγορίες και τους δίνει την απαραίτητη 
προσοχή. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιή-
θηκαν και φέτος τα βραβεία «PASP BEST11 B’ 
DIVISION AWARDS 2021/22», τα οποία μετα-
δόθηκαν απευθείας τη Δευτέρα 30 Μαΐου 
2022 από το Digital TV στο πλαίσιο της εκπο-
μπής Super Monday με παρουσιαστές τους 
Θωμά Φραντζή και Στέλιο Αναστασίου. Η βρα-
διά ανήκε σε πολλούς παίκτες, ωστόσο τα… 
περισσότερα φώτα έπεσαν πάνω στον Ιωάννη 
Χατζηβασίλη, τον ποδοσφαιριστή της Καρ-
μιώτισσας, ο οποίος αναδείχθηκε με ποσοστό 
37% των ψήφων ως ο κορυφαίος παίκτης του 
πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας. O 32χρονος 
άσος βοήθησε τα μέγιστα την ομάδα του να 
σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή, ενώ, ως 
γνωστόν, αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ της 
Β’ Κατηγορίας. Για τα φετινά βραβεία ψήφισαν 
σχεδόν 250 ποδοσφαιριστές και η ψηφοφορία 
έτρεξε, ως είθισται, τρεις αγωνιστικές πριν το 
τέλος του πρωταθλήματος, όταν μάλιστα οι 
τέσσερις πρώτες ομάδες ήταν σχεδόν ισόβαθ-
μες. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που 
ο ΠΑ.Σ.Π. ακολουθεί αυτή την τακτική στις ψη-
φοφορίες, ώστε οι τελικές θέσεις των ομάδων 

να επηρεάσουν λιγότερο την ψηφοφορία και 
να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές να επιλέ-
ξουν τους καλύτερους αντιπάλους τους, βάσει 
της ατομικής τους επίδοσης στη διάρκεια του 
πρωταθλήματος, ανεξαρτήτως ομαδικών δια-
κρίσεων και το που αγωνίζονται. Διοργανωτής 
των βραβείων της Β’ Κατηγορίας ήταν ο 
ΠΑ.Σ.Π., χορηγός μετάδοσης το Digital TV, χο-
ρηγός φιλοξενίας η Pizza Hut και δωροθέτης 
των νικητών το Lander Polar Ice.

Ο ΑΣΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΣΤΗ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Χατζηβασίλης με 37%! 
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Αφού ο κορωνοϊός μας… 
έβαλε δύσκολα και μας 
στέρησε για δύο συνεχό-
μενες χρονιές τα βραβεία 
των κορυφαίων ποδο-
σφαιριστών από το πρω-
τάθλημα Νέων, φέτος επανήλθαμε! Συγκεκριμένα, 
αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο ΠΑ.Σ.Π. διοργάνωσε 
τα βραβεία «PASP BEST11 U19 A’ Division Awards 
2021/22!», τα οποία μεταδόθηκαν από την εκπομπή 
«Χωρίς VAR» της Cablenet. Οι προπονητές και αρχηγοί 
όλων των ομάδων του πρωταθλήματος U19 Α’ Κατη-
γορίας, ψήφισαν λίγο πριν τη λήξη του πρωταθλήματος 
τους κορυφαίους, κατά τη γνώμη τους, σε ατομική από-
δοση για την περασμένη σεζόν, ανάμεσα στις αντίπαλες 
ομάδες, σε ειδικά διαμορφωμένο ψηφοδέλτιο. Χορηγός 
των βραβείων ήταν η CNP CYPRIALIFE, χορηγός μετά-
δοσης η Cablenet και δωροθέτης των νικητών το μπλε 
ζελέ Lander Polar Ice. 

Nέοι και ωραίοι! Nέοι και ωραίοι! Nέοι και ωραίοι! Nέοι και ωραίοι! 

Ο ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΣΤΗ 2η ΘΕΣΗ ΜΕ 31% 

Πρώτος με 43% ο Μάριος Νικολάου 
Κορυφαίος προπονητής αναδείχθηκε ο Μάριος Νικολάου (Ομόνοια U19) αφού ήταν στις επιλογές του 43% 
όσων ψήφισαν, ενώ δεύτερος ακολούθησε ο προπονητής της ΑΕΛ U19, Ανδρέας Ανδρέου Ελισσαίου με 31%. 
O πρώτος οδήγησε τους πράσινους στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με 64 βαθμούς, οχτώ περισσότερους 
από τον δεύτερο ΑΠΟΕΛ, έχοντας ταυτόχρονα την καλύτερη επίθεση με 81 γκολ και τη δεύτερη καλύτερη 
άμυνα δεχόμενη 25 γκολ, δύο περισσότερα από τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας. Ο δεύτερος εξασφάλισε 
την 3η θέση με την ΑΕΛ, η οποία ήταν και φιναλίστ του τελικού, χάνοντας το τρόπαιο από τον ΑΠΟΕΛ. 

Η κορυφαία ενδεκάδα 

Δημήτρης Στυλιανίδης                     ΑΕΚ 

Ιάκωβος Λαός                         ΟΜΟΝΟΙΑ 

Αλέξανδρος Καϊάφας            ΟΜΟΝΟΙΑ 

Μάριος Κοκκινόφτας                  ΑΠΟΕΛ 

Νέαρχος Ζήνωνος                 ΑΠΟΛΛΩΝ 

Ανδρέας Σάββα                      ΟΜΟΝΟΙΑ 

Στυλιανός Βρόντης                      ΑΠΟΕΛ 

Κωνσταντίνος Χρίστου         ΟΜΟΝΟΙΑ 

Μιχάλης Κολιάς                                   ΑΕΛ 

Δημήτρης Σπυριδάκης         ΟΜΟΝΟΙΑ  

Άδωνης Νικολεττίδης                       ΑΕΛ 

Τους ακολουθούσαν…  
κατά πόδας  
Οι φιναλίστ που έφθασαν σε ψήφους ένα βήμα 
πριν την ανάδειξη τους στην κορυφαία ενδεκάδα 
και τους αξίζουν επίσης πολλά συγχαρητήρια! 
Στέφανος Κίττος                                           ΑΠΟΕΛ 
Ντέιβιντ Τζιαμά                                            ΑΠΟΕΛ 
Μάρκο Βεσελίνοβιτς                                         ΑΕΛ 
Κωνσταντίνος Βενιζέλου                    ΟΜΟΝΟΙΑ 
Νικόλας Κυριακίδης                             ΟΜΟΝΟΙΑ  
Θεμιστοκλής Θεμιστοκλέους                        ΑΕΛ  
Μάριος Αυγουστή                                 ΑΠΟΛΛΩΝ  
Ορθόδοξος Ορθοδόξου                                    ΑΕΚ  
Αναστάσης Μότης                              ΑΝΟΡΘΩΣΗ 
Νικόλας Χατζημιτσής                       ΑΝΟΡΘΩΣΗ  
Σταύρος Γεωργίου                                       ΑΠΟΕΛ 

Nέοι και ωραίοι! 
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ΒΡΑΒΕΙΑ
Α' Γύρος: Ιωακείμ Τούμπας και Vana Alves 
(5 clean sheet) 

Β' Γύρος: Vana Alves, Joel Mall, Aleksandar 
Jovanovic και Ανδρέας Χριστοδούλου (4 
clean sheet) 

Play-Offs: Ανδρέας Χριστοδούλου (5 clean 
sheet) 

Μεγάλος Νικητής Πρωταθλήματος: Joel 
Mall - 12 clean sheet

Ανδρέας Χριστοδούλου

Ιωακείμ Τούμπας

Joel Mall

Vana Alves

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο...  
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Aleksandar Jovanovic
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ΒΡΑΒΕΙΑ

GameWeek    Stoiximan Top Goal  

          1                  Onni Valakari 

          2                  Stefan Scepovic 

          3                  Bassel Jradi 

          4                  Ilian Iliev 

          5                  Franco Mazurek 

          6                  Tornike Okriashvili 

          7                  Franco Mazurek 

          8                  Romario Balde 

          9                  Loizos Loizou 

          10                Magomedkhabib  

                              Abdusalamov 

          11                Φώτης Παπουλής 

          12                Matt Derbyshire 

          13                Milos Deletic 

          14                Bagalyi Dabo 

          15                Nico Varela 

          16                Ανδρέας Χρυσοστόμου 

          17                Roberto Rosales  

          18                Ανδρόνικος Κακουλλής 

          19                Jan Lecjaks 

          20                Nicolae Milinceanu 

          21                Χρήστος Αλμπάνης 

          22                Tomas De Vincenti 

Λοΐζος Λοΐζου Matt Derbyshire

Milos Deletic Roberto Rosales

Ανδρέας Χρυσοστόμου Tomas De Vincenti

Jan Lecjaks Ανδρόνικος Κακουλλής

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο...  
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Ο ΠΑ.Σ.Π. παρουσιάζει τους 
ποδοσφαιριστές που πήραν 
το βραβείο Stoiximan Top 
Goal για το κορυφαίο γκολ 
της κάθε μίας από τις 22 
Αγωνιστικές της Κανονικής 
Διάρκειας του Πρωταθλήμα-
τος, μέσα από ψηφοφορία 
των φιλάθλων στην ιστοσελί-
δα του Συνδέσμου.
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Onni Valakari Stefan Scepovic Ilian Iliev

Bassel Jradi

Franco Mazurek Romario Balde

Bagalyi Dabo και Χρήστος Αλμπάνης

Tornike Okriashvili
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Ο ΠΑ.Σ.Π. και η Stoiximan κάλεσαν τους φίλαθλους να επιλέξουν σε σχετική 
ψηφοφορία στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, το καλύτερο γκολ των Play-
Off του Πρωταθλήματος 2021/22 ανάμεσα στα δύο υπέροχα και καταπλη-
κτικά γκολ από ανάποδα ψαλίδια, των Ανδρέα Μακρή και Tornike Okri-
ashvili. Νικητής της ψηφοφορίας ο Ανδρέας Μακρής με ποσοστό 56%!
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ΒΡΑΒΕΙΑ
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GameWeek       Stoiximan Top Save  

          1                     Patryk Procek 

          2                     Ανδρέας Κεραυνός 

          3                     Giorgi Loria 

          4                     Vana Alves 

          5                     Fabiano 

          6                     Damjan Shishkovski 

          7                     Vozinha 

          8                     Giorgi Loria 

          9                     Assaf Tzur 

          10                   Uzoho 

          11                   Damjan Shishkovski 

          12                   Patryk Procek 

          13                   Joel Mall 

          14                   Artur Rudko 

          15                   Aleksandar Jovanovic 

          16                   Giorgi Loria 

          17                   Vana Alves 

          18                   Ευγένιος Πέτρου 

          19                   Balazs Megyeri 

          20                   Ανδρέας Χριστοδούλου 

          21                   Simone Scuffet 

          22                   Aleksandar Jovanovic 

Ο ΠΑ.Σ.Π. παρουσιάζει τους 
τερματοφύλακες που πήραν 
το βραβείο Stoiximan Top 
Save για την κορυφαία από-
κρουση της κάθε μίας από τις 
22 Αγωνιστικές της Κανονι-
κής Διάρκειας του Πρωτα-
θλήματος, μέσα από ψηφο-
φορία των φιλάθλων στην 
ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

Patryk Procek Ανδρέας Κεραυνός

Giorgi Loria Vana Alves

Fabiano Damjan Shishkovski
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Simone Scuffet

Vozinha Assaf Tzur

Joel Mall Balazs Megyeri

Damjan Shishkovski Uzoho
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ΒΡΑΒΕΙΑ
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GameWeek    MVP by Unicars   

          1                  Onni Valakari 

          2                  Stefan Scepovic 

          3                  Bassel Jradi 

          4                  Mariusz Stepinski 

          5                  Ivan Trichkovski 

          6                  Euller 

          7                  Bassel Jradi 

          8                  Gus Ledes 

          9                  Lucas Souza 

          10                Hrvoje Milicevic 

          11                Giorgi Kvilitaia 

          12                Tomas Hubocan 

          13                Jordi Gomez 

          14                Ανδρέας Καρώ 

          15                Jordi Gomez 

          16                Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος 

          17                Rangelo Janga 

          18                Valentin Roberge 

          19                Amadej Marosa 

          20                Anderson Correia 

          21                Παύλος Κορρέα 

          22                Amr Warda 

          PO 1           Ivan Trichkovski 

          PO 2           Νεόφυτος Μιχαήλ 

          PO 3           Hovhannes Hambardzumyan 

          PO 4           Amr Warda 

          PO 5           Hovhannes Hambardzumyan 

          PO 6           Jason Puncheon 

          PO 7           Angel 

          PO 8           Blaz Vrhovec 

          PO 9           Facundo Zabala 

          PO 10         Matija Spoljaric

Onni Valakari Stefan Scepovic

Bassel Jradi Mariusz Stepinski

Euller Gus Ledes

Ο ΠΑ.Σ.Π. παρουσιάζει τη λί-
στα με τους MVP by UNICARS 
& Volkswagen της κάθε Αγω-
νιστικής του Πρωταθλήματος 
2021/22, με βάση την απόδο-
ση τους στον διεθνή δείκτη 
αξιολόγησης InStat index.
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Hrvoje Milicevic

Rangelo Janga

Παύλος Κορρέα

Lucas Souza

Tomas Hubocan

Valentin Roberge

Anderson Correia

Jordi Gomez

Amadej Marosa

Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος

Ivan Trichkovski
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

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

Τιμή για την Κύπρο 
Με ιδιαίτερη χαρά, τιμή και περηφάνια ο 
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών 
φιλοξένησε το ευρωπαϊκό Κογκρέσο της 
FIFPRO τον περασμένο Σεπτέμβριο (06-
08/09/2021) στο ξενοδοχείο St. Raphael στη 
Λεμεσό. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή, όχι μόνο 
για το κυπριακό ποδόσφαιρο και τον 
ΠΑ.Σ.Π, αλλά γενικότερα για την Κύπρο, 
αφού έλαβε χώρα στο νησί μας ένα πολύ 
σημαντικό γεγονός. Αυτή η τιμή συνοδεύ-
τηκε και από τον θρίαμβο του Σπύρου Νε-
οφυτίδη στις εκλογές που πραγματοποιή-
θηκαν! Συγκεκριμένα, στη δεύτερη μέρα 
του Κογκρέσου ο εκτελεστικός πρόεδρος 
του ΠΑ.Σ.Π. και αντιπρόεδρος της FIFPRO 
έλαβε το 97% των διαθέσιμων ψήφων και 
έτσι ανανέωσε τη θητεία του στο διοικητικό 
συμβούλιο του ευρωπαϊκού συνδέσμου πο-
δοσφαιριστών, μέχρι δηλαδή το 2025. Ο κ. 
Νεοφυτίδης έλαβε 93 από τους 96 διαθέσι-

μους ψήφους στις εκλογές (ο κάθε εκπρό-
σωπος με δικαίωμα ψήφου στο Κογκρέσο 
έπρεπε να ψηφίσει τρία άτομα, όσες ήταν 
οι διαθέσιμες θέσεις στο δ.σ.), λαμβάνοντας 
έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό στην ιστορία 
των εκλογών της FIFPRO! Πρόκειται για μία 
από τις σημαντικότερες θέσεις που κατέχει 
Κύπριος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεύ-
τερος σε ψήφους ήταν ο Fraser Wishart με 
73, ενώ εξελέγη και ο Mirko Poledica με 64 
ψήφους. Στο Κογκρέσο συμμετείχαν σχεδόν 
100 άτομα από τους 33 Συνδέσμους ποδο-
σφαιριστών της Ευρώπης. Στην πρώτη δια 
ζώσης συγκέντρωση των ηγετών των ευ-
ρωπαϊκών συνδέσμων ποδοσφαιριστών 
από την έναρξη της πανδημίας, πολλά ήταν 
τα θέματα στην ατζέντα, όπως η προστασία 
της υγείας των ποδοσφαιριστών (θέμα που 
μπήκε έντονα στη δημόσια συζήτηση μετά 
το επεισόδιο με τον Κρίστιαν Έρικσεν στο 

4 Ο εκτελεστικός 

πρόεδρος  

του Συνδέσμου μας 

έλαβε το  

μεγαλύτερο  

ποσοστό  

στην ιστορία  

των εκλογών  

της FIFPRO!
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και τον ΠΑ.Σ.Π. 

«Το πολύ μεγάλο ποσοστό ψή-
φων αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα 
από τους συναδέλφους της Ευ-
ρώπης να συνεχίσουμε ακόμη 
πιο έντονα τη δουλειά που κά-
νουμε», δήλωσε ο Σπύρος Νεο-
φυτίδης μετά την επανεκλογή 
του και πρόσθεσε: «Είναι εξαιρε-
τικά τιμητικό το αποτέλεσμα, όχι 
μόνο για εμένα, αλλά για όλη την 
ομάδα μας στον ΠΑ.Σ.Π. και την 
αθλητική Κύπρο. Είναι πολύ ση-
μαντικό που η χώρα μας διατηρεί 
θέσεις ευθύνης σε διεθνείς ορ-
γανισμούς, όπως είναι η FIFPRO. Υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να δίνω το 100% των δυνάμεων 
μου για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών εντός και εκτός Κύπρου».

EURO), η θερμική καταπόνηση των παι-
κτών, τα ίσα δικαιώματα των γυναικών, οι 
κανονισμοί μεταγραφών, τα επιβαρυμένα 
προγράμματα των διοργανώσεων και βε-
βαίως όλα τα προβλήματα που δημιούρ-
γησε η πανδημία COVID-19. Ο ΠΑ.Σ.Π. είχε 
εξασφαλίσει τη διοργάνωση του Κογκρέ-
σου το 2019, στο περιθώριο του παγκόσμι-
ου Κογκρέσου της FIFPRO που έγινε στο 
Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Το Κογκρέσο ήταν 
αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί 
τον Μάιο του 2020, αλλά αναβλήθηκε για 
έναν χρόνο, ενώ διεξήχθη υπό τις συνθήκες 
της πανδημίας και συνεπώς τα μέτρα προ-
στασίας ήταν ιδιαίτερα αυστηρά. Ήταν μια 
οργανωτική πρόκληση για τον ΠΑ.Σ.Π. την 
οποία έφερε σε πέρας με απόλυτη επιτυχία. 
Παρόντες στο Κογκρέσο ήταν, μεταξύ άλ-
λων, και εκπρόσωποι της UEFA και της Eu-
ropean Club Association (ECA).

Η αναμνηστική 

φωτογραφία 

μετά την 

επανεκλογή 

Σπύρου 

Νεοφυτίδη. Από 

αριστερά προς 

δεξιά οι 

Joachim Walltin 

(γενικός 

γραμματέας), 

Fraser Wishart, 

Marketa 

Haindlova, 

Bobby Barnes 

(πρόεδρος), 

Σπύρος 

Νεοφυτίδης 

(αντιπρόεδρος), 

Mirko Poledica.

«Θέσεις ευθύνης σε διεθνείς οργανισμούς» 
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Με το επίσημο δείπνο στον Χαρουπόμυλο Λα-
νίτη, στην πλατεία Κάστρου στη Λεμεσό, τη 
Δευτέρα 06/09/2022, είχε ξεκινήσει επίσημα 
το ετήσιο Κογκρέσο της FIFPRO Europe για το 
2021. Το παρών τους στην τελετή έναρξης 
έδωσαν ο δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικο-
λαΐδης, ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανι-
σμού Αθλητισμού Ανδρέας Μιχαηλίδης και ο 
γενικός γραμματέας της ΚΟΠ Φοίβος Βάκη. 
Ανάμεσα στους εκπροσώπους των συνδέσμων 
ποδοσφαιριστών της ηπείρου μας, ήταν και 
διάφορα μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού πο-

δοσφαίρου, όπως οι Damiano Tommasi (Ιτα-
λία), David Aganzo (Ισπανία) και Euzebiusz 
Smolarek (Πολωνία). Τον ΠΑ.Σ.Π. εκπροσώπη-
σε επίσης και ο πρόεδρος του διοικητικού συμ-
βουλίου Γιώργος Μερκής. 

«Σέντρα»   
στο Κογκρέσο 
με επίσημο  
δείπνο 

Ευχαριστίες στους δωροθέτες! 
Ο ΠΑ.Σ.Π. ευχαριστεί τους συνεργάτες του Συνδέσμου, οι οποίοι πρόσφεραν δώρα σε 
όλους τους συμμετέχοντες του Πανευρωπαϊκού Κογκρέσου της FIFPRO και συνέβαλαν 
στην άψογη κυπριακή φιλοξενία εκ μέρους μας: 

l Το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου 

l Την μπύρα ΛΕΩΝ, το φυσικό μεταλλικό νερό ΑΓΡΟΣ και τους χυμούς ΕΝΑ από τον 
Όμιλο Φώτος Φωτιάδης. 

l Το μπλε ζελέ για τους πόνους LANDER POLAR ICE. 

l Τα προϊόντα CARROTEN, BIOTEN και STR8 από τον Όμιλο C.A. Papaellinas.

Η παγκόσμια γενική συνέλευση της FIFPRO πραγ-
ματοποιήθηκε από τις 16 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 
2021 στο Παρίσι, με τη συμμετοχή φυσικά και 
του ΠΑ.Σ.Π., μέσω του εκτελεστικού προέδρου 
του Συνδέσμου Σπύρου Νεοφυτίδη. Συγκινητική 
στιγμή στην έναρξη η αποχαιρετιστήρια ομιλία 
του απερχόμενου προέδρου του παγκόσμιου 
δ.σ. της FIFPRO, Philippe Piat, τον οποίο τίμησαν 
οι παρευρισκόμενοι σύνεδροι και τα υπόλοιπα 
μέλη. Νέος πρόεδρος της FIFPRO αναδείχθηκε 
o πρόεδρος της Ισπανικής Ένωσης Ποδοσφαι-
ριστών (AFE), David Aganzo. Ο ΠΑ.Σ.Π. συγχά-
ρηκε από την πρώτη στιγμή τον David Aganzo 
ο οποίος είναι από τους στενούς μας συνεργάτες 
σε πολλά επίπεδα και αναμένεται ακόμη πιο στε-

νή συνεργασία με τον Σύνδεσμο. Στο πλαί-
σιο του Κογκρέσου ο κ. Νεοφυτίδης 

παρέδωσε στον Joachim Walltin, γενικό γραμ-
ματέα της FIFPRO Europe, ευχαριστήρια επιστολή 
και μια ειδική έκδοση φανέλας με τις υπογραφές 
των πρεσβευτών του υπό εγγραφή Charity Idols 

Cyprus (Γιώργος Μερκής, Σάρα Παπαδοπούλου, 
Ματ Ντάρμπισαϊαρ, Κριστίνα Φρέντα) ως ένδειξη 
εκτίμησης για τη βοήθεια, τόσο της FIFPRO όσο 
και των μελών της. 

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ THΣ FIFPRO Ο DAVID AGANZO 

Ευχαριστήρια επιστολή και ειδική έκδοση φανέλας  
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Μετά τις πολλές και μεγάλες προσπάθειες που 
κάναμε πέρσι σχετικά με το θέμα των υψηλών 
θερμοκρασιών και τις συνέπειες που αυτές επι-
φέρουν στην υγεία των παικτών (θυμίζουμε εν-
δεικτικά τις συναντήσεις με το Τμήμα Επιθεώ-
ρησης Εργασίας, τον ΚΟΑ, την ΚΟΠ και τη Με-
τεωρολογική Υπηρεσία), ο ΠΑ.Σ.Π. πραγματο-
ποίησε και την περασμένη σεζόν σειρά επαφών 
επί του θέματος.  Έτσι οι συζητήσεις με τους 
προαναφερθέντες και άλλους φορείς συνεχί-
στηκαν με αμείωτο ρυθμό με κύριο στόχο τη 
θέσπιση πρωτοκόλλου θερμικής καταπόνησης 
για το ποδόσφαιρο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι 
σε μία από τις τελευταίες επαφές που είχαμε με 
τους ιθύνοντες του ΚΟΑ προτείναμε τον δια-
χωρισμό των κινδύνων σε τρεις κατηγορίες. 
Στην πρώτη να τηρούνται τα μέτρα που ισχύουν 
μέχρι σήμερα, στη δεύτερη αύξηση των cooling 
break σε δύο ανά ημίχρονο και στην τρίτη με-
τακίνηση της έναρξης αγώνων ή αλλαγή. Σε ό,τι 
αφορά την Α’ Κατηγορία, τα γήπεδα της οποίας 
διαθέτουν φωτισμό, μετά από διαβήματά μας 
την περασμένη σεζόν η ΚΟΠ σταμάτησε να ορί-
ζει παιχνίδια πριν από τις 18:00 σε περίοδο καύ-
σωνα. Θυμίζουμε ότι στις 16/07/2021, ο ΠΑ.Σ.Π 
με ανακοίνωσή του κάλεσε τα μέλη του, ποδο-
σφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, να μη συμ-
μετέχουν σε οποιοδήποτε αγώνα έχει ορισθεί 
να ξεκινήσει πριν τις 18:00 εν μέσω πολύ υψη-
λών θερμοκρασιών μέχρι και τον Σεπτέμβριο, 
για προστασία της ίδιας τους της ζωής αφού 

υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για θερμοπληξία 
η οποία μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε θάνα-
το. Ποιος μπορεί να ξεχάσει άλλωστε πέρσι τα 
οκτώ επεισόδια θερμοπληξίας ποδοσφαιριστών, 
ποδοσφαιρίστριας και διαιτητή; Επιπλέον, ο 
ΠΑ.Σ.Π. είχε ενημερώσει και διαμαρτυρηθεί με 
σχετική επιστολή στην ΚΟΠ, για την ώρα διε-
ξαγωγής του φιλικού αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΛ 
και τον Ολυμπιακό που διεξήχθη στις 
15/07/2021. Toνίζουμε ότι η έκθεση των ποδο-

σφαιριστών, κατά τη διάρκεια των αγώνων ή 
των προπονήσεων, σε ακατάλληλες θερμοκρα-
σίες σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, 
εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Ερ-
γασίας σύμφωνα με τον Κώδικα Θερμικής Κα-
ταπόνησης Εργαζομένων του Τμήματος Επιθε-
ώρησης Εργασίας και η ευθύνη σε περίπτωση 
καταγγελίας ή – ο μη γένοιτο – επεισοδίου θερ-
μοπληξίας βαραίνει τον εργοδότη και/ή τη διορ-
γανώτρια αρχή. 

ΣΥΝΕΧΙΣΑΜΕ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΔΙΟΤΙ Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ

Λύση στο πρόβλημα η θέσπιση  
πρωτοκόλλου θερμικής καταπόνησης 

Φως στη σήραγγα 
Ο ΠΑ.Σ.Π. χαιρέτισε με ανακοίνωσή του στις 14/09/2021 την απόφαση 
της ΚΟΠ να ορίζει τα παιχνίδια της Β’ Κατηγορίας στις 19:00, σε ώρα 
δηλαδή κατάλληλη για ποδόσφαιρο, υπό τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν στην Κύπρο. Σημειώναμε στην ανακοίνωσή μας ότι μέλη 
του ΠΑ.Σ.Π. επικοινώνησαν με τον Σύνδεσμο, για να εκφράσουν την 
ικανοποίησή τους για τις κατάλληλες ώρες διεξαγωγής των αγώνων. 
Πέραν από το βασικό θέμα που είναι η προστασία της υγείας των πο-
δοσφαιριστών από τη θερμική καταπόνηση, η έναρξη των αγώνων 
αργότερα είχε ως επιπλέον θετικό αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση 
των ομάδων αλλά και μεγαλύτερη προσέλευση φιλάθλων στο γήπεδο. 
Από την πρώτη στιγμή λοιπόν συγχαρήκαμε την ομοσπονδία που 
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των ποδοσφαιριστών. Όταν υπάρχει θέ-
ληση και διάλογος τα προβλήματα επιλύονται προς όφελος του συ-
νόλου του κυπριακού ποδοσφαίρου. 
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Έκπληκτοι έμειναν όσοι ασχολούνται με το κυ-
πριακό ποδόσφαιρο από την αυθαίρετη και 
αβασάνιστη απόφαση των ιθυνόντων της Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να ορί-
σουν κατώτατο μισθό 150 ευρώ για όλους τους 
ποδοσφαιριστές όλων των ηλικιών και πρωτα-
θλημάτων. Απόφαση που κοινοποιήθηκε στα 
σωματεία τον περασμένο Μάιο. Θυμίζουμε επί-
σης ότι μέχρι πρότινος η ΚΟΠ έκανε αποδεκτά 
επαγγελματικά συμβόλαια από ένα ευρώ! Ού-
τως ή άλλως πρόκειται για μια απαράδεκτη από-
φαση, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που λαμ-
βάνεται σε μία δύσκολη περίοδο για τον καθένα 
λόγω της παγκόσμιας οικονομικής αναταραχής 
που προκάλεσε τόσο η πανδημία όσο και ο πό-
λεμος στην Ουκρανία. Μήπως, θέλει η ΚΟΠ οι 
παίκτες να πληρώνουν και από πάνω; Ο Σύνδε-
σμος μας δεν έμεινε αδρανής αφού με διάφορες 
ενέργειες προσπαθεί να ανατρέψει την παρά-
λογη απόφαση. Θέση του ΠΑ.Σ.Π. είναι όπως ο 
κατώτατος μισθός ευθυγραμμίζεται με τις εκά-
στοτε αποφάσεις του κράτους. Από την πρώτη 
στιγμή πάντως ο Σύνδεσμος μας αντέδρασε και 

με επιστολή που στάλθηκε στον πρόεδρο και 
τον γενικό διευθυντή της ΚΟΠ, ημερομηνίας 
04/05/2022, τόνιζε τα ακόλουθα:  

 
Κύριοι, είναι με τεράστια έκπληξη που πληροφο-
ρηθήκαμε, μέσω τρίτων, για την πρόσφατη από-
φαση σας περί οριοθέτησης κατώτατου, δήθεν, μι-
σθού ποδοσφαιριστών αλλά και προπονητών στο 
εμπνευσμένο ποσό των 150 ευρώ καθαρά μηνιαίως 
για όλους τους ποδοσφαιριστές και προπονητές, 
όλων των ηλικιών και πρωταθλημάτων! Ειλικρινά, 
η αυθαίρετη και παντελώς αναιτιολόγητη κατάληξη 
σας στο συγκεκριμένο ποσό μας αφήνει άφωνους! 
Αποφασίσατε ουσιαστικά κύριοι, κατώτατο μισθό 
ποδοσφαιριστών, χωρίς καν να ρωτήσετε τους πο-
δοσφαιριστές. Περιττό να αναφέρουμε πως ούτε 
καν  τα ίδια τα σωματεία δεν το γνώριζαν. Κύριοι, 
ειλικρινά δεν σταματάτε να μας εκπλήττετε. Για ακό-
μα μια φορά φαίνεται ότι τελείτε υπό πλήρη πλάνη 
ως προς το ποιες είναι πραγματικά οι εξουσίες και 
αρμοδιότητες σας. Και ο σκοπός και στόχος σας. 
Δεν θα συζητήσουμε καν το αυθαίρετο της από-
φασης σας. Μια ομοσπονδία, που δεν έχει καμιά 

απολύτως εργασιακή σχέση με τους ποδοσφαιρι-
στές, να αποφασίζει για επιβολή κατώτατου μισθού, 
χωρίς να συμβουλεύεται ούτε τους εργοδοτούμε-
νους, ούτε τους εργοδότες τους. Τη στιγμή μάλιστα 
που η ίδια η πολιτεία βρίσκεται προ των πυλών κα-
θορισμού εθνικού κατώτατου μισθού. Κύριοι, κα-
λείστε να ανακαλέσετε αυτή την αυθαίρετη και νο-
μικά επιλήψιμη έμπνευση σας περί καθορισμού κα-
τώτατου μισθού στο ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως. 
Καλείστε για ακόμα μια φορά, να προσέλθετε σε 
διαπραγματεύσεις καλή τη πίστει για υπογραφή 
συλλογικής σύμβασης μεταξύ ποδοσφαιριστών 
και σωματείων, το πρώτο δείγμα της οποίας ετοι-
μάστηκε από τον ΠΑΣΠ και σας στάλθηκε για συ-
ζήτηση από το καλοκαίρι του 2013!!! Πρόκειται για 
σύμβαση που είναι στα πρότυπα όλων των υπό-
λοιπων ποδοσφαιρικά ανεπτυγμένων ποδοσφαι-
ρικών χωρών της Ευρώπης και στις οποίες οι διορ-
γανώσεις και διαμοιρασμός των εσόδων (τηλεο-
πτικών και άλλων) γίνονται από την εκάστοτε λίγκα, 
εταιρεία των σωματείων που διοικείται από τα ίδια 
τα σωματεία. Όχι την ομοσπονδία.  

Ακόμη λίγο θα μας πουν  
να πληρώνουμε και από πάνω 

ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ  

Η ΚΟΠ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  

Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ 150 ΕΥΡΩ 

Επιστολή και ενέργειες για ανατροπή της απόφασης 
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Έναν περίπου μήνα μετά το Κογκρέσο στη Λε-
μεσό και συγκεκριμένα στις 13/10/2021 το νε-
οεκλεγέν Συμβούλιο της FIFPRO Europe συ-
νεδρίασε για πρώτη φορά στα γραφεία της 
Παγκόσμιας Ένωσης Ποδοσφαιριστών στην 
Ολλανδία. Πέραν από τα τρέχοντα συνδικαλι-
στικά ζητήματα συζητήθηκαν και διάφορα άλ-
λα θέματα που απασχολούν το παγκόσμιο πο-
δόσφαιρο. Παράλληλα η FIFPRO μέσω των 

υπόλοιπων μελών του δ.σ.. επεφύλαξε και 
μια έκπληξη στον εκτελεστικό πρόεδρο του 
ΠΑ.Σ.Π., Σπύρο Νεοφυτίδη. Έχοντας ενημε-
ρωθεί για τη δράση του Charity Idols Cyprus 
και τη βοήθεια του ΠΑ.Σ.Π. και των ποδο-
σφαιριστών στη συλλογή αναμνηστικών, 
δώρισαν μια αυθεντική συλλεκτική φανέλα 
του Λιονέλ Μέσι (σεζόν 2015-16) με την 
υπογραφή του ιδίου. 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών 
έδωσε το παρών του στη γενική συνέλευση 
της FIFPRO Europe που πραγματοποιήθηκε 
το διήμερο 24 και 25 Μαΐου 2022 στο Μαυ-
ροβούνιο. Πέραν από τον Σπύρο Νεοφυτίδη, 
τον Σύνδεσμό μας εκπροσώπησε και ο νομι-
κός σύμβουλος του Συνδέσμου μας Λοΐζος 
Χατζηδημητρίου. Παρευρέθηκαν επίσης και 
αντιπρόσωποι της UEFA και της European 
Leagues. Ο κ. Νεοφυτίδης είχε την ευκαιρία 
κατά την πρώτη μέρα της συνέλευσης, να συ-

ζητήσει με τον αναπληρωτή γενικό 
γραμματέα της European Leagues,  

Alberto Colombo, θέματα βελτίωσης των πο-
δοσφαιρικών πρωταθλημάτων και τον τρόπο 
που λειτουργούν οι επαγγελματικές λίγκες 
στην Ευρώπη. Στη συνέλευση συζητήθηκαν 
συνδικαλιστικά και ποδοσφαιρικά θέματα που 
αφορούν την Ευρώπη, όπως στοιχεία από τις 
αναφορές του Red Button, θέματα υγείας και 
ασφάλειας των ποδοσφαιριστών και του γυ-
ναικείου ποδοσφαίρου. Στη συνεδρία καταρ-
τίστηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο 
με τον εκτελεστικό πρόεδρο του ΠΑ.Σ.Π. να 
επιβεβαιώνει τις προβλέψεις και να παραμένει 
στην τιμητική θέση του αντιπροέδρου. 

 

Aπευθείας συζητήσεις με Colombo 

ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Πρώτη συνεδρία  
με δώρο… Μέσι!
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Το περιστατικό με την κατάρρευση του Κρίστιαν 
Έρικσεν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδο-
σφαίρου 2020 έχει θορυβήσει τους πάντες στον 
χώρο του ποδοσφαίρου, ειδικά σε ό,τι αφορά 
την αναγκαιότητα ύπαρξης σχεδίων δράσης για 
άμεση και κατάλληλη ιατρική περίθαλψη. Η γρή-
γορη ανταπόκριση των ιατρών έσωσε τη ζωή 
του Έρικσεν αφού σε αντίθετη περίπτωση δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα χάναμε τον Δα-

νό. Παρά το πιο πάνω περιστατικό, αλλά 
και των υπολοίπων που ακολούθη-

σαν μέχρι σήμερα σε ποδοσφαιρικά γή-
πεδα σε όλο τον κόσμο, δυστυχώς στην 
Κύπρο ακόμη δεν υπάρχουν σε όλα τα γή-
πεδα οι κατάλληλες συνθήκες και ο εξοπλι-
σμός, για αντιμετώπιση περιπτώσεων αιφ-
νίδιας καρδιακής ανακοπής. Ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών με ανακοί-
νωσή του στις 11/11/2021 απηύθυνε έκ-
κληση για ξεκαθάρισμα όλων των ανα-
γκών στα γήπεδα και πρωτίστως την 
εκπαίδευση όλων των φορέων, με βάση 

ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΑΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ   
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 

Αναγκαιότητα  
θέσπισης 
πρωτοκόλλου 
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τις σχετικές οδηγίες της UEFA, οι οποίες πρέπει να 
εφαρμοστούν άμεσα, στην ολότητα τους, στη χώρα 
μας. Ο ΠΑ.Σ.Π. εξέφραζε την ανησυχία του για τα 
ακατάλληλα ιατρεία σε αριθμό γηπέδων και την έλ-
λειψη συντονισμού και εκπαίδευσης όλου του προ-
σωπικού, ειδικά στις μικρότερες κατηγορίες. Η διά-
σωση μιας ανθρώπινης ζωής, σε περίπτωση καρ-
διακής ανακοπής, αποτελεί θέμα λεπτών και δεν 
επιτρέπεται να μην υπάρχουν ξεκάθαρες διαδικα-
σίες και ο αναγκαίος εξοπλισμός σε κάθε γήπεδο 

όπου διεξάγεται 
ποδοσφαιρική (ή 
αθλητική) δρά-
ση. Πιο κάτω 
ακολουθούν οι 
κατευθυντήριες 
γραμμές της UE-

FA αναφορικά με την πρακτική διαχείρισης αιφνί-
διας καρδιακής ανακοπής και τα μέτρα που πρέπει 
να λαμβάνονται σε κάθε γήπεδο. Η υιοθέτηση τους, 
ως πρωτόκολλο άμεσης επέμβασης ή πρόληψης, 
σε περίπτωση καρδιακού επεισοδίου μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο, είναι επιβεβλημένη. 

l Κάθε ομάδα και στάδιο που φιλοξενούν προπό-
νηση ή αγώνα ποδοσφαίρου θα πρέπει να διαθέ-
τουν γραπτό σχέδιο αντιμετώπισης ΑΚΑ (Αιφνίδιας 
Καρδιακής Ανακοπής) 

l Οι πιθανοί ανταποκρινόμενοι σε ΑΚΑ στο γήπεδο 
(π.χ. προπονητές, παίκτες, διαιτητές, φυσιοθερα-
πευτές και ιατρικό προσωπικό) θα πρέπει να εκπαι-
δεύονται τακτικά στη χρήση καρδιοπνευμονικής 
αναζωογόνησης (CPR) και αυτόματου εξωτερικού 
απινιδωτή (AED) και να επιδεικνύουν επάρκεια σε 
αυτό το θέμα. 

l Ένα AED θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο στον 
αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια των αγώνων. 

l Και οι δύο ομάδες θα πρέπει να εξετάζουν πριν 
από τον αγώνα την ακριβή θέση του AED και τις λε-
πτομέρειες του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης 
ανάγκης. 

 

Μέτρα στα Στάδια 
l Γραπτό σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης για αιφ-
νίδια καρδιακή ανακοπή. 

l Ορισμός συντονιστή δράσης έκτακτης ανάγκης. 

l Ενημέρωση όλου του προσωπικού για τις τοπο-
θεσίες των AED. 

l Εκπαιδευμένο προσωπικό σε CPR και AED. 

l Τρόποι επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανά-
γκης. 

l Άμεση πρόσβαση σε AED. 

l Ορισμός διαδρομών για μεταφορά στο νοσοκο-
μείο. 

l Επανεξέταση και πρόβα της δράσης έκτακτης 
ανάγκης τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. 

l Ενσωμάτωση των AED στο τοπικό σύστημα ια-
τρικής περίθαλψης. 

l Συντήρηση AED (αντικατάσταση μπαταρίας). 

Ο σοβαρός τραυματισμός του ποδοσφαι-
ριστή Στυλιανού Καλλένου, στον αγώνα 
ανάμεσα στον ΠΟΞ και την ΕΝΠ, ημερο-
μηνίας 26/02/2022, αποκάλυψε για ακόμα 
μία φορά τις τεράστιες ευθύνες της ΚΟΠ 
στα θέματα ασφάλειας και υγείας των 
αθλητών. Στον εν λόγω αγώνα, το ασθε-
νοφόρο άργησε να φθάσει στο γήπεδο 
μισή ώρα με αποτέλεσμα να βραδιάσει 
και το παιχνίδι να διακοπεί. Με ανακοίνω-
σή μας την επόμενη μέρα της αναμέτρη-
σης επανήλθαμε στο καυτό θέμα και ανα-
φέραμε ότι η παράληψη δημιουργίας ει-
δικού πρωτοκόλλου δράσης, σε περιπτώ-
σεις σοβαρών τραυματισμών, δεδομένου 
ότι δεν μπορεί να υπάρχει παρουσία ασθε-
νοφόρου παντού, σε όλα τα γήπεδα, όλων 
των κατηγοριών, ακουμπά τα όρια της 
εγκληματικής αμέλειας από μέρους των 
διοργανωτών. Θα έπρεπε να υπάρχει ει-
δικό σχέδιο ώστε η διοργανώτρια αρχή 
κάθε αθλητικού γεγονότος που δεν έχει 
ασθενοφόρο, να ενημερώνει από πριν το 
κάθε κοντινότερο σημείο ασθενοφόρου, 
ώστε με τη σειρά του να γνωρίζει τα γή-
πεδα που διεξάγονται αγώνες στη περιοχή 
του και να καταγράφει τη συντομότερη 
δυνατή διαδρομή για το κάθε γήπεδο. Η 
UEFA μετά το περιστατικό του Έρικσεν 
έχει δημιουργήσει και αποστείλει νέο πρω-
τόκολλο ασφαλείας που θα έπρεπε όλες 
οι ομοσπονδίες - μέλη της να εφαρμόζουν, 

καθώς επίσης και πρόγραμμα εκπαίδευ-
σης όλων των υπευθύνων ιατρών των 
ομάδων, το οποίο επιχορήγησε με 10 χι-
λιάδες σε κάθε ομοσπονδία. Ταυτόχρονα 
επαναφέραμε και πάλι το θέμα με τις ακα-
τάλληλες εγκαταστάσεις τόσο σε αγωνι-
στικούς χώρους και αποδυτήρια όσο και 
στις υποδομές φωτισμού στα γήπεδα των 
μικρών κατηγοριών, τα οποία έχουν κα-
ταστεί επικίνδυνα για τους αθλητές και το 
φίλαθλο κοινό. Ο αθλητισμός και το πο-
δόσφαιρο δεν είναι μόνο για την ελίτ! 

 

Τι λέγαμε πέρσι! 
Σε επιστολή μας προς την Ομοσπονδία 
και τις ομάδες το προηγούμενο έτος εί-
χαμε αναφέρει μεταξύ άλλων τα ακόλου-
θα: «Ο ΠΑ.Σ.Π. τονίζει την ανησυχία του 
για τα ακατάλληλα ιατρεία σε αριθμό γη-
πέδων και την έλλειψη συντονισμού και 
εκπαίδευσης όλου του προσωπικού, ειδι-
κά στις μικρότερες κατηγορίες. Η διάσωση 
μιας ανθρώπινης ζωής αποτελεί θέμα λε-
πτών, και δεν επιτρέπεται να μην υπάρ-
χουν ξεκάθαρες διαδικασίες και ο ανα-
γκαίος εξοπλισμός, σε κάθε γήπεδο όπου 
διεξάγεται ποδοσφαιρική (ή αθλητική) 
δράση». Ας καταλάβουν επιτέλους οι 
υπεύθυνοι ότι κανένας δεν μπορεί να παί-
ζει με τις ζωές των αθλητών μας, με τις ζω-
ές των παιδιών μας!

ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΘΑΣΕΙ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΝΥΚΤΩΣΕ 

Απλά τραγικοί και ανεύθυνοι,  
παίζουν με ανθρώπινες ζωές! 

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο...  
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4 Η διάσωση μιας  

ανθρώπινης ζωής 

είναι θέμα λεπτών 
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ΠΕΤΡ ΤΣΕΧ 

«Το να συνεχίσεις 
να παίζεις μπορεί  
να είναι θανατηφόρο» 
 

Σε αντίθεση με το παράδειγμα του Ρομπέρζ, 
την περσινή χρονιά είχαμε αρκετά περιστατικά 
ποδοσφαιριστών με διάσειση, οι οποίοι συνέ-
χισαν τον αγώνα αντί να γίνουν αμέσως αλλα-
γή. Ο ΠΑ.Σ.Π. στις 17/01/2022 κάλεσε τους πο-
δοσφαιριστές και επιτελεία των ομάδων να πα-
ρακολουθήσουν ένα βίντεο, που έφτιαξε η FIF-
PRO με τη συμμετοχή του Πετρ Τσεχ δίνοντας 
κατευθυντήριες γραμμές για τα περιστατικά 
διάσεισης στο γήπεδο. «Εάν μια διάσειση δεν 
αντιμετωπιστεί σωστά, τότε μπορεί να οδηγή-
σει σε μακροχρόνιες επιπτώσεις όπως κατά-
θλιψη, κόπωση, πονοκεφάλους», εξηγεί ο Τσεχ 
και συμπληρώνει: «Το να συνεχίσεις να παίζεις 
μπορεί να είναι και θανατηφόρο». 

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

Ο ΠΑ.Σ.Π. επικρότησε στις 14/03/2022 τη 
στάση του ιατρού του Απόλλωνα, Δρ. Κυ-
ριάκου Κακαβελάκη, στο ντέρμπι Απόλλων 
– Ανόρθωση στο Τσίρειο (13/03/2022). 
Φάνηκε ξεκάθαρα από τα τηλεοπτικά πλά-
να η επιμονή του κ. Κακαβελάκη για να 
τηρηθεί το ιατρικό πρωτόκολλο, που λέει 
να γίνει αμέσως αλλαγή ο παίκτης μετά 
από κτύπημα στο κεφάλι έστω και με υπο-
ψία διάσεισης. Είδαμε επίσης τη θέληση 
και το πάθος του ίδιου του ποδοσφαιριστή 
για να επιστρέψει στο γήπεδο, κάτι που 
συνάδει με την ιατρική βιβλιογραφία, 
αφού σε πολλές περιπτώσεις οι ποδοσφαι-
ριστές δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν πάθει 
διάσειση ή τα συμπτώματα ξεκινάνε μετά 
από μερικά λεπτά. Γι’ αυτό είναι πολύ ση-
μαντικό να αναγνωρίσει τη διάσειση το ια-
τρικό επιτελείο ή τα άτομα που βρίσκονται 
στο γήπεδο (διαιτητές, συμπαίκτες, αντί-
παλοι) ώστε ο ποδοσφαιριστής να γίνει 
αμέσως αλλαγή. 

Η ζωή δεν 
είναι 1-Χ-2 
4 Χίλια μπράβο  
στον γιατρό του Απόλλωνα 
Κυριάκο Κακαβελάκη 

Σημεία κλειδιά: 
l Αν η διάσειση δεν τύχει σωστού χειρισμού τότε 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκεφαλικά και ψυ-
χολογικά προβλήματα υγείας. 

l Αν ένας παίκτης συνεχίσει να αγωνίζεται έχοντας 
διάσειση υπάρχει κίνδυνος ακόμη και για τη ζωή του. 

l Συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσει η διάσειση 
είναι σύγχυση, απώλεια ισορροπίας, πονοκέφαλος, 
αδυναμία σκέψης ή μνήμης, πρόβλημα όρασης, ναυ-
τία, διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας, απώλεια 
αισθήσεων. 

l Σε αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστές μετά από κτύπημα που επιφέρει διάσειση, δεν το 
αντιλαμβάνονται και ζητάνε να συνεχίσουν τον αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσει 
τη διάσειση το ιατρικό επιτελείο ή τα άτομα που βρίσκονται στο γήπεδο (διαιτητές, συμπαίκτες, 
αντίπαλοι) ώστε ο ποδοσφαιριστής να γίνει αμέσως αλλαγή. 

l Ποδοσφαιριστής/ια που διαγνωστεί με διάσειση, πρέπει να απέχει από τις προπονήσεις της 
ομάδας, για προκαθορισμένο διάστημα μερικών ημερών. 
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Η FIFPRO σε ειδικό αφιέρωμα στην ιστοσελίδα 
της (10/2/2022), φιλοξένησε δηλώσεις της αρχη-
γού της Εθνικής Κύπρου και ποδοσφαιρίστριας 
της Νέας Σαλαμίνας, Χριστιάνας Σολωμού, στο 
πλαίσιο της τελετής βράβευσης των διεθνών μας 
με τις ρέπλικες του «FIFPRO Merit Award: Players 
Voice». Η Σολωμού μεταξύ άλλων ανέφερε στην 
ιστοσελίδα της FIFPRO: «Έχουμε την εντύπωση 
ότι δεν θέλουν πραγματικά να μας βοηθήσουν. 
Αύξησαν τα χρήματα από 25 ευρώ σε 40 την ημέ-
ρα, αλλά ακόμη δεν είναι αρκετά (ούτε ίσα με αυ-
τά των ανδρών), ενώ ακόμη δεν επιβεβαίωσαν 

γραπτώς ποιο είναι το επίσημο ποσό. Παίξαμε 
μόνο τρία παιχνίδια από τότε και πήραμε διαφο-
ρετικά ποσά μετά από κάθε παιχνίδι. Δεν είναι τα 
λεφτά. Θέλουμε να βελτιώσουμε και την ποιότητα 
της Εθνική μας και ζητήσαμε από την ΚΟΠ περισ-
σότερες συναντήσεις με την ομάδα αλλά κάτι τέ-
τοιο δεν έγινε». Στο αφιέρωμα γινόταν επίσης 
αναφορά στις προσπάθειες των διεθνών μας για 
ίσα δικαιώματα και παροχές μεταξύ των δύο φύ-
λων όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό 
αλλά γενικά στην κοινωνία με τη χρησιμοποίηση 
του χρηματικού επάθλου του βραβείου. 

Αφιέρωμα της FIFPRO για την καμπάνια  

των διεθνών με Χριστιάνα Σολωμού! 

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο...  
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H ώρα της επιβράβευσης για τη γυναικεία ομάδα 
της Εθνικής Κύπρου! Στις 14/12/2021, σε ειδική 
εκδήλωση που πραγματοποίησε ο ΠΑ.Σ.Π. στη 
Λάρνακα, βραβεύτηκαν οι ποδοσφαιρίστριες 
που αποτελούν το αντιπροσωπευτικό μας συ-
γκρότημα λόγω του ότι κέρδισαν το διεθνές βρα-
βείο «FIFPRO Merit Award: Players Voice», για τη 
δράση τους υπέρ της ισότητας των φύλων. Θυ-
μίζουμε ότι οι διεθνείς μας έλαβαν το συγκεκρι-
μένο βραβείο μετά την κίνηση τους στο παιχνίδι 
στη Φινλανδία ζωγραφίζοντας στις παλάμες τους 
το σήμα της ισότητας για τη διεκδίκηση ίσου 
ημερήσιου επιδόματος για τα έξοδα συμμετοχής 
τους στην Εθνική ομάδα. Τις απονομές έκανε η 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα 
Δημητρίου. Χαιρετισμό απεύθυνε επίσης εκ μέ-
ρους της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων Άντρη 
Σάββα, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας 
των Φύλων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι πο-
δοσφαιρίστριες που κέρδισαν το βραβείο απο-
φάσισαν μαζί με τον ΠΑ.Σ.Π. και τη στήριξη της 
FIFPRO, στο πλαίσιο του βραβείου, να πραγμα-
τοποιήσουν μια καμπάνια προώθησης της ισό-
τητας των φύλων στην κοινωνία και για τον σκο-
πό αυτό ετοιμάστηκε σχετικό τηλεοπτικό φιλμάκι 
που ξεκίνησε να προβάλλεται στα ΜΜΕ τις επό-
μενες εβδομάδες. Παράλληλα αγοράστηκαν φο-
ρητά κρεβατάκια φυσιοθεραπείας με το λογό-
τυπο της ισότητας, τα οποία προσφέρθηκαν ως 
δώρο σε όλες τις ομάδες του γυναικείου ποδο-
σφαίρου και στην Εθνική Γυναικών Κύπρου. Συ-
γκεκριμένα μέχρι τις 18/02/2022 είχαν παραδοθεί 
όλα τα κρεβατάκια. Στον χαιρετισμό της η Πρό-
εδρος της Βουλής ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η 
βράβευση των Κυπρίων ποδοσφαιριστριών για 
τη διεκδίκηση του δικαιώματος, να έχουν ίδιες 
συνθήκες προπόνησης, επιδόματα και εξοπλισμό 
μας γεμίζει συγκίνηση και περηφάνια. Γνωρίζω 
προσωπικά πολλές προκλήσεις και προβλήματα 
που εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε, κάποια 
εκ των οποίων παντελώς απαράδεκτα, άνισα και 
εντελώς ασύμβατα με την ισότητα, ίσες ευκαιρίες 
και πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας και των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πολλά συγχαρητήρια 
απονέμω και στον ΠΑ.Σ.Π., ο οποίος αποδεικνύει 
με τη δράση του και τη διοργάνωση της εκδή-
λωσης και πρωτοβουλίας ότι αποδέχεται με σε-
βασμό και αυτοσεβασμό αυτό τον ρόλο, τον ρό-
λο της προώθησης και ενίσχυσης της ισότητας 
και στην πράξη. Από την πλευρά της η. Άντρη 
Σάββα, είπε:  «Συγχαίρουμε τις παίκτριες της Εθνι-

κής μας ομάδας ποδοσφαίρου που τόλμησαν, 
μίλησαν και διεκδίκησαν ένα καλύτερο μέλλον 
τόσο για τις ίδιες όσο και για τις επόμενες γενιές 
ποδοσφαιριστριών. Αυτή η σπουδαία νίκη των 
παικτριών μας στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα τόσο 
στην πολιτεία όσο και στην κοινωνία των πολι-
τών ευρύτερα: θα κερδίσουν οι γυναίκες τη μάχη 
της ισότητας και στον αθλητισμό». Ο Σπύρος 
Νεοφυτίδης θέλοντας να θίξει το ζήτημα ανέ-
φερε ότι το 2018 διεξήχθη ένα ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα από το Erasmus+, το «Παρατηρητήριο 
Αθλητικής Διακυβέρνησης Εθνικών Ομοσπον-

διών» και σε αυτό συμμετείχαν εννέα Ευρωπαϊ-
κές χώρες μεταξύ τους και η Κύπρος η οποία 
σημείωσε ασθενείς βαθμολογίες. Και πρόσθεσε: 
«Σε θέματα ισότητας των φύλων σημειώνεται 
στην έκθεση ότι καμία από τις ομοσπονδίες δεν 
αναλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης όσον 
αφορά την ύπαρξη ποικιλόμορφου περιβάλλο-
ντος λήψης αποφάσεων ή δράσεις που στοχεύ-
ουν στην υποστήριξη ηγετών και των δύο φύ-
λων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στα 
21 μέλη του συμβουλίου της ΚΟΠ δεν υπάρχει 
καμία γυναίκα». 

EKΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ FIFPRO MERIT AWARD ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Γκολ στην ισότητα και  
ένα μεγάλο χειροκρότημα 

Οι νικήτριες του βραβείου 
Οι νικήτριες του διεθνούς βραβείου ήταν οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες: Άντρη 
Βιολάρη, Άντρια Μιχαήλ, Χαρά Χαραλάμπους, Χαρά Νεοφύτου, Χριστιάνα Σολωμού, 
Έλενα Αριστοδήμου, Έλενα Ττάκα, Ελένη Γιάννου, Ελίνα Παναγιώτου, Φιλίππα Σάββα, 
Φωτεινή Ανδρονίκου, Γεωργία Ξενοφώντος, Ιβάνα Τάνεβα, Κωνσταντίνα Παφίτη, Κορίνα 
Πάολα Αδάμου, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Μαρία Ιωάννου, Μαρία Ματθαίου, Μαρία Ξε-
νοφώντος, Μαρινέλα Παναγιώτου, Ραφαέλα Αντωνίου, Σάρα Παπαδοπούλου, Σταυριάνα 
Αντωνίου, Βικτώρια Ζαμπά και Ξένια Γεωργίου. 

Οι διεθνείς μας αντιμετωπίζουν πολλές δυ-
σκολίες αφού οι περισσότερες δεν είναι 
επαγγελματίες παίκτριες. Έτσι όταν απου-
σιάζουν από τη δουλειά τους για να εκπρο-
σωπήσουν τη χώρα μας, πολλές φορές χά-
νουν μέχρι και το εβδομαδιαίο τους εισόδη-
μα ενώ πρέπει να πληρώνουν τα έξοδα δια-

κίνησης μόνες τους. Οι παροχές, τα είδη ρου-
χισμού, τα οδοιπορικά, η κάλυψη εξόδων 
και το ημερήσιο επίδομα ενός διεθνούς 
αθλητή και μιας αθλήτριας θα πρέπει να εί-
ναι τα ίδια και ίσα μεταξύ των δύο φύλων 
ανεξαρτήτως εμπορικών συμφωνιών και μι-
σθολογικών διαφορών. 

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

Μερικές από τις μεγάλες δυσκολίες 
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Διευκολύνσεις για στρατεύσιμους 
 

Στις 02/08/2021 ο ΠΑ.Σ.Π. υπενθύμισε στα μέλη του, όπως ορίζει άλλωστε το συμφωνηθέν 
πρωτόκολλο διευκολύνσεων που υπογράφτηκε ανάμεσα σε ΥΠΑΜ και ΚΟΑ , ότι οι διευ-
κολύνσεις της κατηγορίας «Σωματειακοί Β’ & Γ’ Κατηγορίας» παραχωρούνται αμέσως 
μετά το πέρας της αρχικής εκπαίδευσης στα ΚΕΝ. Για τις κατηγορίες «Επίλεκτων, Διεθνών 
και Σωματειακών Α’ Κατηγορίας» οι διευκολύνσεις ισχύουν από την ημέρα κατάταξης 
τους. Τότε καλέσαμε τον ΚΟΑ όπως διασφαλίσει την τήρηση των όρων του πρωτοκόλλου 
όπως ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια με μεγάλη επιτυχία.

Πρόσβαση στο InStat! 
 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών, 
μετά από συμφωνία με την εταιρεία InStat, 
πρόσφερε την περασμένη σεζόν στα μέλη του 
επιχορηγούμενη πρόσβαση στην πλατφόρμα 
InStat Scout με τα προσωπικά στατιστικά, βί-
ντεο και αναφορές παιχνιδιών. Με ενημερω-
τικά δελτία ο ΠΑ.Σ.Π. υπενθύμιζε στους ποδο-
σφαιριστές την ανάγκη τακτοποίησης της συν-
δρομής τους ώστε να μην χάσουν αυτή τη μο-
ναδική ευκαιρία που τους είχε δοθεί. 

Μπορεί λόγω επαγγελματικών υπο-
χρεώσεων να μην μπορέσαμε πέρσι 
να τους τιμήσουμε στα ετήσια βρα-
βεία μας, παρόλα αυτά ο ΠΑ.Σ.Π. δεν 
ξέχασε τους Κωνσταντίνο Μακρίδη 
και Στάθη Αλωνεύτη.  Μάλιστα επι-
σκεφθήκαμε τον πρώτο στο πιο κα-
τάλληλο μέρος τον περασμένο Σε-
πτέμβριο. Στο προπονητικό κέντρο 
του Απόλλωνα! Εκεί που ξεκίνησε 
τη δεύτερη του καριέρα, μπροστά 
από τους ποδοσφαιριστές του. Εί-
μαστε ευγνώμονες για όλα όσα πρό-
σφεραν αμφότεροι στο κυπριακό 
ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια της 
μεγάλης του καριέρας και τους ευ-
χόμαστε κάθε επιτυχία στη νέα τους 
πορεία! 

Καθώς η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου εισέρ-
χεται σε μια κρίσιμη δεκαετία, η FIFPRO τονίζει 
την επείγουσα ανάγκη για συνεργασία στο επαγ-
γελματικό ποδόσφαιρο ανδρών και γυναικών και 
δημιουργίας νέων αρχών για τη διακυβέρνηση 
του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Γι’ αυτό το λόγο 
η FIFPRO διοργάνωσε στις Βρυξέλλες το «FIFPRO 
Policy Forum 2021» το οποίο πραγματοποιήθηκε 
τον περασμένο Οκτώβριο και συμμετείχαν οι εθνι-
κές ενώσεις παικτών – μεταξύ τους και ο ΠΑ.Σ.Π. 
– και οι διοικήσεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλή-
ματα. Θέματα στο επίκεντρο του συγκεκριμένου 
φόρουμ στο οποίο συμμετείχε ο εκτελεστικός πρό-
εδρος του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρος Νεοφυτίδης, ήταν τα 
ακόλουθα: 

-εγχώρια διακυβέρνηση 

-τρέχουσες προκλήσεις στις δομές λήψης αποφά-
σεων 

-βασικές αρχές για το μέλλον της διακυβέρνησης 
του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος 
Ποδοσφαιριστών ανακοί-
νωσε τον περασμένο 
Οκτώβριο τη συνεργασία 
του με το Legion Run 
Cyprus 2021! Το Legion 
Run είναι μία διαδρομή 5 
χλμ με ευφάνταστα εμπό-
δια άλματος, αναρρίχη-
σης, λάσπης, φωτιάς, πά-
γου και συρματοπλέγμα-
τος, που πραγματοποιεί-
ται σε διάφορες χώρες 
του κόσμου. Η διαδρομή είναι μία ευκαιρία να ξεπεράσεις τα όρια σου και να μοιραστείς 
επικές στιγμές με φίλους, οικογένεια και συνεργάτες χωρίς να είναι διαγωνισμός. Δεν 
υπάρχει χρόνος ή βραβεία! Είναι μια προσωπική πρόκληση με τον εαυτό σου η οποία 
χρειάζεται και αρκετή ομαδικότητα. Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021, οι θαρραλέοι συμ-
μετέχοντες του Legion Run Cyprus έδωσαν ραντεβού στο Petrides Farm Park. Προηγου-
μένως τα μέλη του ΠΑ.Σ.Π. (μικρών κατηγοριών αφού πρέπει να είναι ερασιτέχνες), έλαβαν 
στα κινητά τους ειδικό κωδικό έκπτωσης 20%, για τη συμμετοχή τους στην ειδική πίστα 
της διαδρομής. Παράλληλα το Legion Run Cyprus πρόσφερε δύο εισιτήρια συμμετοχής 
στον ΠΑ.Σ.Π. τα οποία κληρώθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συνδέσμου. 

Τιμή σε Μακρίδη και Αλωνεύτη! 

Ο ΠΑ.Σ.Π. στο FIFPRO 
Policy Forum 2021

Συνεργασία με Legion Run Cyprus!

GREAT FOOD
NO BULL

LIMASSOL, 58 GEORGIOU ‘A

FROM CINCINNATI
TO THE WORLD
SINCE 1984

BuffaloLimassolBuffaloCyprus 25622229
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Μετά από την απαράδεκτη συμπεριφορά 
μεμονωμένων οπαδών , ο ΠΑ.Σ.Π. και 
όλοι ανεξαιρέτως οι ποδοσφαιριστές και 
ποδοσφαιρίστριες,  στάθηκαν δίπλα 
στους παίκτες της Πάφου και καταδίκα-
σαν από την πρώτη στιγμή (6/12/2021) 
κάθε ρατσιστική ενέργεια σε βάρος τους. 
Αυτού του είδους οι συμπεριφορές έχουν 
σχεδόν εξαφανιστεί από τα γήπεδα μας 
και τέτοια περιστατικά πρέπει να αντι-
μετωπίζονται άμεσα και αμείλικτα. Στον 
χώρο του ποδοσφαίρου δεν χωράει ο 
ρατσισμός και δεν είναι αποδεκτός  από 
κανένα ποδοσφαιριστή και σωματείο. 
Εντελώς συμπωματικά, θυμίζουμε ότι 
εκείνες τις ημέρες η FIFPRO διοργάνωσε 
τη διαδικτυακή καμπάνια #ItsPersonal, 
ενάντια στον ρατσισμό και κάθε είδους 
διάκριση. Οι ποδοσφαιριστές και ποδο-
σφαιρίστριες σε όλο τον κόσμο ζητούν 
αλλαγή συμπεριφοράς. Το θέμα των δια-
κρίσεων δεν είναι παιχνίδι, είναι προσω-
πικό! Τότε καλέσαμε μάλιστα τις αρχές 
του ΓΣΠ και την Αστυνομία, να διεξάγουν 
έρευνα για να βρεθούν και να απομα-
κρυνθούν από τα γήπεδα οι υπεύθυνοι 
της ρατσιστικής συμπεριφοράς. 

Την Τρίτη, 5 Απριλίου 2022, ο ΠΑ.Σ.Π. συμ-
μετείχε στην πρώτη μέρα του διήμερου διε-
θνούς συνεδρίου «IntegriSport Next», με 
θέμα τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων, 
που συνδιοργάνωσαν η Αστυνομία Κύπρου 
και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός CSCF 
Sport Integrity Group. Στο συνέδριο καλε-
σμένη ήταν και η κ. Frederique Winia, δι-

ευθύντρια της υπηρεσίας μελών της FIF-
PRO, η οποία παρουσίασε την εφαρμογή 
του Red Button. Παράλληλα, πραγματοποι-
ήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, την 
οποία συντόνισε ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου 
και συμμετείχαν οι Σάββας Πουρσαϊτίδης, 
Νεόφυτος Μιχαήλ, Βαγγέλης Κυριάκου και 
Άντρια Κιρκίνη.

Παρέμβαση στο θέμα της οπαδικής 
βίας με θύματα ποδοσφαιριστές 
έκανε ο ΠΑ.Σ.Π. Με ανακοίνωσή 
μας στις 18/02/2022, καλέσαμε 
τις αρχές και την πολιτεία να 
προστατέψουν τα μέλη μας, 
καθώς και να λάβουν μέτρα 
αποφυγής τέτοιων επεισοδίων, 
βρίσκοντας και τιμωρώντας 
τους παραβάτες που αμαυρώνουν 
το κυπριακό ποδόσφαιρο. Λόγω και 
της κρισιμότητας των επόμενων αγώνων 
απευθύναμε έκκληση προς όλα τα μέλη μας, 

τους ποδοσφαιριστές, τους παράγοντες 
και τους οπαδούς όπως προσέχουν 

και δεν δυναμιτίζουν το κλίμα 
εντός και εκτός των αγωνιστι-
κών χώρων, στις δηλώσεις 
τους και στις αναρτήσεις στα 
ΜΚΔ. Στον χώρο του ποδο-

σφαίρου δεν χωράει η βία αλλά 
ο σεβασμός και ο υγιής ανταγω-

νισμός. Στο τέλος είμαστε όλοι φί-
λοι και ας μην ξεχνάμε ότι ο κάθε αντί-

παλος την επομένη σεζόν μπορεί να είναι συ-
μπαίκτης και το αντίθετο.

Το θέμα  
των διακρίσεων 
δεν είναι  
παιχνίδι, είναι 
προσωπικό!

Παρών στο «IntegriSport Next»

Κόκκινη κάρτα στη βία 
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Ο πρόεδρος του ΚΟΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης 
και η γενική διευθύντρια Μαίρη Χαραλάμπους 
Παπαμιλτιάδη υποδέχθηκαν στα γραφεία του 
οργανισμού, την Παρασκευή 11 Μαρτίου 
2022, αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συν-
δέσμου Ποδοσφαιριστών, με επικεφαλής τον 
εκτελεστικό πρόεδρο Σπύρο Νεοφυτίδη. Στη 
συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφο-
ρούν τους ανήλικους/ανήλικες ποδοσφαιρι-
στές/ριες και τις ελεύθερες μεταγραφές ανή-
λικων παιδιών. Συμφωνήθηκε ότι το θέμα εί-
ναι ύψιστης σημασίας και τα παιδιά στον 
αθλητισμό πρέπει να χαίρουν του συνόλου 
των ανθρωπίνων θεμελιωδών δικαιωμάτων 
αλλά και να τυγχάνουν ειδικής κανονιστικής 
μεταχείρισης διασφάλισης των δικαιωμάτων 

τους λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
τους. Από πλευράς ΚΟΑ έγινε ενημέρωση για 
τις δράσεις που έχουν γίνει, καθώς και αυτές 
που προγραμματίζονται στο εγγύς μέλλον, 
όπως και για τις διαδικασίες του οργανισμού, 
που αφορούν στην ευημερία και προστασία 
των παιδιών στον αθλητισμό. Επιπρόσθετα 

συζητήθηκαν συνέργειες που μπορούν να γί-
νουν μεταξύ ΚΟΑ και ΠΑ.Σ.Π αναφορικά με 
το θέμα. Εκ μέρους του Συνδέσμου μας πα-
ρέστησαν επίσης ο νομικός Λοΐζος Χατζηδη-
μητρίου και η λειτουργός Άντρια Κιρκίνη. Από 
τον ΚΟΑ παρευρέθηκε και η λειτουργός Στέ-
φανη Γουήλερ. 

Συνάντηση  
με ΚΟΑ  
για θέματα  
ανηλίκων

Οι σύνδεσμοι ποδοσφαιρι-
στών από τα κράτη μέλη 
της FIFPRO σε κεντρική και 
ανατολική Ευρώπη, συγκε-
ντρώθηκαν στην Πράγα το 
διήμερο 5 και 6 Απριλίου 
2022, για ένα εργαστήριο 
που σχεδιάστηκε για την 
πρόοδο των συνδέσμων 
στη συγκεκριμένη περιοχή. 
Καλεσμένοι στο εργαστή-
ριο ήταν και εκπρόσωποι 
από UEFA, ECA και Euro-
pean Leagues. Η θεματολο-
γία ήταν πλούσια και μετα-
ξύ άλλων συζητήθηκαν θέ-
ματα μεταγραφών, η πρό-
οδος του γυναικείου ποδο-
σφαίρου, η προώθηση της 
ισότητας και η κατάσταση 
με τους ποδοσφαιριστές 
στα πρωταθλήματα της Ου-
κρανίας και της Ρωσίας. 

Παρευρεθήκαμε στο πολυθεματικό  
εργαστήριο κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο...  
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Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών 
και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Επαρχίας 
Λευκωσίας (Π.Ο.Ε.Λ.),  ανακοίνωσαν στις 
07/06/2022 την έναρξη της μεταξύ τους συ-
νεργασίας με στόχο την αναβάθμιση και εκ-
προσώπηση του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή. 
Η συνεργασία προβλέπει την εγγραφή των 
ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, των σωματεί-
ων μελών της Π.Ο.Ε.Λ., στο μητρώο μελών 
του ΠΑ.Σ.Π., ώστε να απολαμβάνουν σχεδόν 
όλα τα προνόμια και δικαιώματα του Συνδέ-
σμου Ποδοσφαιριστών! Στο πλαίσιο της έναρ-
ξης αυτής της συνεργασίας, ο ΠΑ.Σ.Π. έδωσε 
το παρών του στην ετήσια τελετή βραβεύσε-
ων «Π.Ο.Ε.Λ. 2022: Με τον αθλητή, για τον 
αθλητή!», που πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 10 Ιουνίου, στο Κτήμα Κουσιουμή. Ο 
ΠΑ.Σ.Π. μάλιστα αθλοθέτησε τα βραβεία πρώ-
του σκόρερ και πρώτου τερματοφύλακα σε 
Clean Sheet, σε Α’ και Β’ Κατηγορία όπως και 
το βραβείο Fair Play! Ευχόμαστε και στοχεύ-
ουμε μέσω αυτής της συνεργασίας στην 
απαρχή καλύτερων ημερών για τον ερασιτέ-
χνη ποδοσφαιριστή και κατ’ επέκταση για το 
αγροτικό ποδόσφαιρο, ενώ με τη δύναμη του 
θετικού αποτελέσματος αυτής της συνεργα-

σίας, μπορούμε να μαζικοποιήσουμε την προ-
σπάθεια αυτή και στις υπόλοιπες αγροτικές 
ομοσπονδίες μέσω της Σ.Τ.Ο.Κ.! 

Πρώτος σκόρερ Α’ Κατηγορίας: Μιχάλης 
Αντωνίου (Αναγέννηση Τσερίου). 

Πρώτος σκόρερ B’ Κατηγορίας: Κύπρος Πε-
τρίδης (ΑΟΛ Λακατάμιας). 

Πρώτος Τερματοφύλακας Clean Sheet Α’ 
Κατηγορίας: Παντελής Βασιλείου (ΑΕΛ Λα-
κατάμιας). 

Πρώτος Τερματοφύλακας Clean Sheet B’ 

Κατηγορίας: Κωνσταντίνος Τρύφωνος (ΑΕ 
ΣΙΑΣ). 

Βραβείο Ήθους: Αντρέας Καλλούρης (Πρό-
οδος Καϊμακλίου).  

Σε ένα κρίσιμο βαθμολογικά αγώνα ο οποίος 
ήταν στο 0-0 και ο ηττημένος θα διαβαθμι-
ζόταν, έστειλε ηθελημένα τη μπάλα εκτός 
αγωνιστικού χώρου έπειτα από δική του εκτέ-
λεση πέναλτι καθότι τη στιγμή που είχε δοθεί 
το πέναλτι, υπήρχε ποδοσφαιριστής της αντί-
παλης ομάδας στο έδαφος τραυματίας.

Έναρξη συνεργασίας ΠΑ.Σ.Π. – Π.Ο.Ε.Λ.! 

Μετά από διάφορες ερωτήσεις από πο-
δοσφαιριστές - μέλη μας, που αγωνίζο-
νται στη Β’ Κατηγορία, εκδώσαμε ανα-
κοίνωση στις 28/04/2022  και πληροφο-
ρούσαμε τα ακόλουθα: Όσων ποδοσφαι-
ριστών οι συμφωνίες εργοδότησης λή-
γουν στις 30/04/2022, αυτές οι συμφω-
νίες δεν μπορούν να επεκταθούν, χωρίς 
τη σύμφωνη γνώμη των ποδοσφαιρι-
στών. Αυτό αναφέρεται ρητά και στο άρ-

θρο 2.2 του ενιαίου συμβολαίου εργοδό-
τησης. Για να είναι νομικά αποδεχτή οποι-
αδήποτε επέκταση, αυτή θα πρέπει να 
συμφωνηθεί γραπτώς. Επιπλέον, ούτε τα 
σωματεία, ούτε η ΚΟΠ έχουν δικαίωμα 
να επεκτείνουν τη διάρκεια μιας συμφω-
νίας εργοδότησης χωρίς τη συγκατάθεση 
του κάθε ενός ποδοσφαιριστή ξεχωριστά. 
Ούτε φυσικά μπορεί ένα σωματείο να ζη-
τήσει από έναν ποδοσφαιριστή να αγω-

νιστεί μετά τη λήξη της συμφωνίας ερ-
γοδότησης του χωρίς καμιά επιπρόσθετη 
αμοιβή. Ακόμα και αν τέτοια υποχρέωση 
αναφέρεται σε σχετικό κανονισμό της 
ΚΟΠ, αυτός ο κανονισμός είναι παράνο-
μος γιατί δεν μπορεί να εξαναγκαστεί 
ένας εργοδοτούμενος να εργαστεί για με-
γαλύτερη περίοδο από αυτή που συμφώ-
νησε χωρίς να πληρωθεί για την περίοδο 
αυτή. 

Για να ξέρουμε τι γίνεται

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο...  
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Κωνσταντίνος Τρύφωνος (ΑΕ ΣΙΑΣ)

Μιχάλης Αντωνίου (Αναγέννηση Τσερίου) Κύπρος Πετρίδης (ΑΟΛ Λακατάμιας) Παντελής Βασιλείου (ΑΕΛ Λακατάμιας) 

Αντρέας Καλλούρης (Πρόοδος Καϊμακλίου) 
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

Συνέντευξη Τύπου, δύο ανακοινώσεις, επιστο-
λές στην ΚΟΠ και διάφορες άλλες ενέργειες έγι-
ναν από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαι-
ριστών για την απαράδεκτη απόφαση της ΚΟΠ 
να ορίσει το αναβληθέν παιχνίδι ΑΠΟΕΛ – Ομό-
νοια στις 26 Δεκεμβρίου. Θυμίζουμε ότι το παι-
χνίδι ήταν ορισμένο για τις 29/11/2021 αλλά 
διακόπηκε στα αρχικά του στάδια λόγω ομί-
χλης. Σε ανακοίνωση που εκδώσαμε στις 
03/12/2021, κάναμε γνωστό ότι οι ποδοσφαι-
ριστές – μέλη μας των δύο ομάδων ζήτησαν 
τη βοήθεια του Συνδέσμου εκφράζοντας την 
έντονη ανησυχία τους για τον ορισμό του αγώ-
να τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η θέση των 
ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων ήταν 
πως δεν επιθυμούν να αγωνιστούν τη συγκε-
κριμένη ημέρα. Άλλωστε, οι ημερομηνίες με-
ταξύ 22 Δεκεμβρίου και 3 Ιανουαρίου είναι αυ-
τές που συμφωνήθηκαν και πρέπει να δίνονται 
για τη χειμερινή διακοπή του πρωταθλήματος. 
Υπογραμμίζαμε στην ανακοίνωσή μας ότι η το-
ποθέτηση αγωνιστικής στις 26 Δεκεμβρίου θα 
αναγκάσει τους ποδοσφαιριστές και ιδιαίτερα 
τους διεθνείς να αγωνιστούν για περισσότερο 
από μία σεζόν χωρίς καμία διακοπή, με αποτέ-
λεσμα να διατρέχουν τεράστιο κίνδυνο τραυ-
ματισμών, ενώ μην ξεχνάμε και την πολύ σο-
βαρή επιβάρυνση της ψυχικής υγείας τους, 
αφού αναγκάζονται να ακυρώσουν κάθε σχέδιο 
που είχαν για ξεκούραση και χρόνο με τους 
αγαπημένους τους στις διακοπές των εορτών. 

Φέραμε και το παράδειγμα του διε-

θνούς Βέλγου τερματοφύλακα Τιμπό Κουρτουά 
ο οποίος είχε αναφέρει παλαιότερα ότι προέχει 
η υγεία και η ασφάλεια των ποδοσφαιριστών 
και ότι οι τελευταίοι είναι πάνω από όλα άν-
θρωποι και όχι ρομπότ. Επιπλέον, στις 
08/12/2021 ο ΠΑ.Σ.Π. πραγματοποίησε συνέ-
ντευξη Τύπου για το ζήτημα με τον εκτελεστικό 
πρόεδρο του Συνδέσμου Σπύρο Νεοφυτίδη να 
επαναλαμβάνει ότι οι παίκτες δεν θέλουν να 
αγωνιστούν στις 26/12 και να προσθέτει: «Οι 
παίκτες αναγκάζονται να ακυρώσουν κάθε σχέ-

διο που είχαν για ξεκούραση. Οι διεθνείς των 
δύο ομάδων παίζουν από τον Μάιο χωρίς δια-
κοπή. Κάποιοι έδωσαν δέκα επιπλέον αγώνες 
με την Εθνική και αυτοί που παίζουν στην Ευ-
ρώπη άλλους επιπλέον δέκα αγώνες. Θα ανέβει 
ο αριθμός κοντά στους 55-60 αγώνες χωρίς 
διακοπή. Επίπεδα Μέσι και Ρονάλντο η επιβά-
ρυνση». Σημείωσε ότι είναι καθαρά απόφαση 
των παικτών αν τελικά αγωνιστούν, τονίζοντας 
ότι «είμαστε στην Κύπρο και γνωρίζουμε τις 
πιέσεις που γίνονται».  

ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΑΛΛΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
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Μία μέρα μετά τη συνέντευξη Τύπου επα-
νήλθαμε και με ανακοίνωση εξηγούσαμε ότι 
στόχος μας είναι να επιλύουμε προβλήματα 
και όχι να δημιουργούμε. Τότε, αναφέραμε 
ότι ο ορισμός του παιχνιδιού, συγκεκριμένα 
από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ, για 
τις 26 Δεκεμβρίου, είναι παράνομος και δεν 
θέλουμε με τίποτα οι θυσίες των ποδοσφαι-
ριστών τα Χριστούγεννα στο τέλος να κατα-
λήξουν σε δικαστικές αίθουσες. Σύμφωνα με 
τα άρθρα VI.16.1 και VI.16.2 της Προκήρυξης, 
από τη στιγμή που ο αγώνας ήταν αρχικά 
ορισμένος και διακόπηκε χωρίς υπαιτιότητα 
κάποιας από τις δύο ομάδες, τότε θα έπρεπε 
να οριστεί την αμέσως επόμενη Τετάρτη, 
εκτός αν υπάρχουν άλλοι αγώνες της ΚΟΠ ή 
της ΟΥΕΦΑ ή της Εθνικής ομάδας. Σύμφωνα 

με το άρθρο VI.17, σε περίπτωση που ο αγώ-
νας δεν μπορεί να οριστεί όπως προνοεί το 
άρθρο 16, τότε θα ορίζεται την πρώτη ελεύ-
θερη και για τα δύο σωματεία Τετάρτη. Με 
βάση το πρόγραμμα των δύο ομάδων η 
πρώτη ελεύθερη Τετάρτη ήταν στις 29 του 
μήνα. Η προκήρυξη δεν δίνει κανένα δικαί-
ωμα ούτε στα σωματεία, ούτε στην ΚΟΠ να 
αποφασίσουν διαφορετική μέρα διεξαγωγής 
του αγώνα. Αξίζει να σημειώσουμε (παρόλο 
που θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο θέμα εί-
ναι ξεκάθαρο στην προκήρυξη), πως σύμ-
φωνα με το άρθρο ΧΧ.1, για οποιοδήποτε 
θέμα που δεν προβλέπεται στην προκήρυξη 
πρέπει να αποφασίζει τελεσίδικα το διοικη-
τικό συμβούλιο της ΚΟΠ, που είναι το ανώ-
τατο διοικητικό όργανο της ομοσπονδίας. 

Παράνομος ο ορισμός του αιώνιου ντέρμπι 

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
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Αγαπητά μέλη, ο ΠΑ.Σ.Π. θέλει για ακόμα μια 
φορά να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου 
και να επιστήσει την προσοχή σας στους κιν-
δύνους μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του 
περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης 
Αθλητικών Γεγονότων Νόμου. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, πέραν της χειραγώγησης αγώνα 
και δωροδοκίας για αλλοίωση αποτελέσματος 
αγώνα, ποινικό αδίκημα διαπράττεται ακόμα 
και όταν ποδοσφαιριστές ή παράγοντες στοι-
χηματίζουν σε αγώνες της ομάδας τους ή σε 
αγώνες άλλων ομάδων σε διοργάνωση στην 
οποία συμμετέχει η ομάδα τους. Οι προβλεπό-
μενες ποινές γι’ αυτού του είδους τα παράνομα 
στοιχήματα είναι φυλάκιση μέχρι τρία έτη ή 
χρηματική ποινή μέχρι 75.000 ευρώ ή και οι 
δύο αυτές ποινές. 

Σημειώνεται ότι οι ίδιες απαγορεύσεις ισχύουν 
και επί προσώπων που κατέχουν διοικητική ή 
οργανική θέση στην ΚΟΠ και σε άλλες αθλητι-
κές ομοσπονδίες. 

Στις 10/3/2022 εκδόθηκε η πρώτη δικαστική 
απόφαση με την οποία επιβλήθηκε ποινή σε 
ποδοσφαιριστή γιατί στοιχημάτισε σε αγώνες 
της ομάδας του αλλά και άλλων σωματείων της 
διοργάνωσης στην οποία συμμετείχε η ομάδα 

του. Η Αστυνομία έλαβε γνώση των στοιχημά-
των του ποδοσφαιριστή μέσω ερευνών που 
διενήργησε στις αδειοδοτημένες για παροχή 
στοιχημάτων στη δημοκρατία εταιρειών. 

Για καλή του τύχη, όλα τα στοιχήματα σε αγώνες 
της ομάδας του ήταν υπέρ της, δηλαδή στοι-
χημάτισε μόνο σε νίκες της ομάδας του. Γι’ αυ-
τόν το λόγο, μαζί με το ότι πείστηκε ότι ο πο-
δοσφαιριστής ειλικρινά δεν γνώριζε τη νομο-

θετική απαγόρευση διενέργειας τέτοιων στοι-
χημάτων, το δικαστήριο εξάντλησε την επιείκεια 
του και απέφυγε να επιβάλει στον ποδοσφαι-
ριστή την προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης. 

Καλούμε λοιπόν όλα τα μέλη μας να έχουν υπό-
ψη τους ότι απαγορεύεται ρητά και αυστηρό-
τατα η διενέργεια τέτοιων στοιχημάτων και τυ-
χόν παράβαση της νομοθεσίας, πιθανότατα θα 
επιφέρει ποινή φυλάκισης.

Αρνητικές εντυπώσεις προκάλεσε η αδράνεια 
των υπευθύνων να προστατεύσουν τους πο-
δοσφαιριστές όταν κατά τη διάρκεια της πε-
ρασμένης σεζόν παρατηρήθηκαν αυξημένα 
επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα. Συγκεκρι-
μένα, στις 06/04/2022, ο ΠΑ.Σ.Π. εξέδωσε ανα-
κοίνωση και έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου 
αφού οι τιμές του δείκτη PM10 είχαν αγγίξει 
κόκκινο. Το επίπεδο μόλυνσης σε αρκετές πε-
ριπτώσεις βρισκόταν στο «Πολύ Ψηλό» το 
οποίο είναι το τέταρτο και τελευταίο της κλί-
μακας. Η ΚΟΠ είχε αναβάλει στο παρελθόν 
παιχνίδια όταν ο δείκτης μόλυνσης αιωρού-
μενων σωματιδίων υπερέβαινε τις 200 μονά-
δες (μg/m3). Κάτι που δεν έπραξε εκείνη την 
περίοδο. Για ακόμη μία φορά, αυτοί που το 
2020 χρησιμοποίησαν ως δικαιολογία την 

υγεία των ποδοσφαιριστών για τα δικά τους 
συμφέροντα, απέδειξαν ότι η υγεία των πο-
δοσφαιριστών είναι γι’ αυτούς απλά μια βιτρί-
να. Είναι ενδεικτικό ότι ο αρμόδιος κλάδος 
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας είχε ει-

σηγηθεί μέσω ανακοίνωσης να μην γίνεται 
οποιαδήποτε δραστηριότητα σε ανοιχτούς 
χώρους σε μέρη και ώρες που παρατηρείται 
έξαρση του φαινομένου. Δυστυχώς η Εθνική 
και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ποιότητα 
του αέρα, δεν έχει απαγορευτικές διατάξεις. 
Αυτό που οφείλουν οι αρμόδιες αρχές (Μετε-
ωρολογική Υπηρεσία και Υπουργείο Εργασίας) 
είναι να ενημερώνουν και να κάνουν συστά-
σεις προς τους εργοδότες, οι οποίοι πρέπει 
αναλάβουν την ευθύνη της απόφασης, για να 
προστατεύσουν τους εργαζομένους τους. Θα 
ήμασταν λοιπόν πολύ ρομαντικοί αν περιμέ-
ναμε από μερικούς να αποφασίσουν υπέρ της 
υγείας των ποδοσφαιριστών όταν πολλές φο-
ρές δεν το πράττουν ούτε σε περιπτώσεις που 
καθορίζονται από τον νόμο. 

ΧΤΥΠΗΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ Η ΣΚΟΝΗ 

Είναι οι ίδιοι που… νοιάστηκαν 
για την υγεία των παικτών; 

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο...  
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ΣΤΙΣ 10/3/2022 ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Από την πρώτη στιγμή ο ΠΑ.Σ.Π. έγινε… συ-
μπαίκτης του Charity Idols Cyprus, ενώ με ανα-
κοίνωσή του στις 04/08/2021 εξέφραζε τη χαρά 
του για το βήμα που έκανε να εγγραφεί στον 
Έφορο Σωματείων Κύπρου.  Το Charity Idols 
είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που 
αποσκοπεί στην άντληση κεφαλαίων (fund rais-
ing) προς ενίσχυση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων 
και μεμονωμένων περιπτώσεων συνανθρώπων 
μας, μέσω της διενέργειας δημοπρασιών από 
την ιστοσελίδα του, αθλητικών και όχι μόνο εν-
θυμίων. Ουσιαστικά το Charity Idols, λειτουργεί 
ως διαμεσολαβητής μεταξύ των διασημοτήτων 
και των ευαγών ιδρυμάτων, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της οικονομικής βοήθειας. 
Ο Σύνδεσμος μας εύχεται καλή επιτυχία στο 
διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, όπως 
και στους τέσσερις πρεσβευτές, Γιώργο Μερκή, 
Σάρα Παπαδοπούλου, Κριστίνα Φρέντα και 
Ματ Ντάρμπισαϊαρ. Είμαστε σίγουροι ότι οι πο-
δοσφαιριστές και οι ποδοσφαιρίστριες θα συ-
νεχίσουν να στηρίζουν όπως μπορούν την κοι-
νωνία μέσω της προσφοράς αντικειμένων προς 
δημοπρασία στη πλατφόρμα του Charity Idols. 
Ταυτόχρονα ο ΠΑ.Σ.Π., υποσχέθηκε από την 
πρώτη στιγμή βοήθεια στο σωματείο, κάτι που 
έγινε πράξη με διάφορες ενέργειες, ενώ ο λει-
τουργός του Συνδέσμου μας, Λοΐζος Χρυσο-
στόμου, εκτελεί αφιλοκερδώς καθήκοντα υπεύ-
θυνου δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας του 
σωματείου. Για την ιστορική εγγραφή του Char-
ity Idols Cyprus ο ΠΑ.Σ.Π. είχε εξασφαλίσει δύο 
ιστορικά αυθεντικά αντικείμενα που τέθηκαν 
σε δημοπρασία: 

1). Φανέλα της Εθνικής Ισπανίας υπογεγραμ-
μένη από τους Ουνάι Σίμον, Αθπιλικουέτα, 
Μπουσκέτς, Τζόρντι Άλμπα, Κόκε, Τιάγκο Αλ-
κάνταρα και τους υπόλοιπους «Φούριας Ρόχας» 
που ήταν στην αποστολή και αγωνίστηκαν στο 
EURO 2020! Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον πρό-
εδρο της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαί-

ρου που ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά 
μας. 

2). Αυθεντική μπάλα της Μπαρτσελόνα, υπο-
γεγραμμένη από τον θρύλο της ομάδας Ριβάλ-
ντο! Ευχαριστούμε πολύ τον ποδοσφαιριστή 
του Ολυμπιακού Λευκωσίας, Γκουστάβο και τη 
σύζυγο του για τη βοήθειά τους. 

To κοινωνικό πρόσωπο 
της Unicars 
 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών ευχαριστεί 
την εταιρεία Unicars και την Volkswagen για την πολύτιμη 
τους στήριξη στο Charity Idols. Συγκεκριμένα, ο κ. Κων-
σταντίνος Ανανιάδης, Marketing Manager της Unicars, 
παρέδωσε τον περασμένο Απρίλιο στον πρόεδρο του 
ΠΑ.Σ.Π. Γιώργο Μερκή την αυθεντική φανέλα της γερμα-
νικής Βόλφσμπουργκ, με τις υπογραφές των ποδοσφαι-
ριστών της ομάδας! Η Unicars με συντονισμένες ενέργειες 
εξασφάλισε τη φανέλα με τη βοήθεια της Volkswagen η 
οποία είναι ο κύριος χορηγός του γερμανικού συλλόγου. 
Η εταιρεία Unicars, διαχρονικός συνεργάτης του ΠΑ.Σ.Π., 
η οποία στηρίζει διαρκώς και με συνέπεια τον κυπριακό 
αθλητισμό, έδειξε με αυτή την κίνηση και το κοινωνικό 
της πρόσωπο, προσφέροντας στους συνανθρώπους μας 
που έχουν ανάγκη. Η δημοπρασία μέσω του 
charityidols.com ολοκληρώθηκε περί τα μέσα Απριλίου.

ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ

Συμπαίκτης του Charity 
Idols με ιστορικά δώρα! 
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Στο πλαίσιο της επίσκεψης της Εθνικής Γυναικών 
Κύπρου στη Τσεχία, μέλη του Συνδέσμου Πο-
δοσφαιριστών της Τσεχίας παρέδωσαν στη διε-
θνή ποδοσφαιρίστρια της Εθνικής Κύπρου και 
πρέσβειρα του Charity Idols Cyprus, Σάρα Πα-
παδοπούλου, μία συλλεκτική αυθεντική φανέλα 
με την υπογραφή του Πάτρικ Μπέργκερ. Η ενυ-

πόγραφη φανέλα είναι εξαιρετικής συλλεκτικής 
αξίας αφού είναι από τη συμμετοχή του διεθνούς 
Τσέχου στο EURO 2000! Επιπλέον, οι διεθνείς 
ποδοσφαιρίστριες της Τσεχίας παρέδωσαν μια 
φανέλα της Εθνικής Τσεχίας με τις υπογραφές 
τους στη διεθνή ποδοσφαιρίστρια της Εθνικής 
Κύπρου και επίσης πρέσβειρα του Charity Idols 

Cyprus, Κριστίνα Φρέντα. Οι φανέλες χρησιμο-
ποιήθηκαν στην ιστοσελίδα charityidols.com σε 
φιλανθρωπική δημοπρασία. Ευχαριστούμε τις 
Τσέχες διεθνείς όπως και τον Σύνδεσμο Ποδο-
σφαιριστών στην Τσεχία για τη συμβολή και 
ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα του ΠΑ.Σ.Π. και 
ιδιαίτερα τους Μαρκέτα, Τζάκουμπ και Πάβελ. 

Μας… υποδέχτηκαν με δώρα! 

Συλλεκτική και σπάνια 
Ο Μιχάλης Φράγκος, πρώην παίκτης της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας και νυν της γερμανικής ομάδας Γ VfB Auer-
bach, στήριξε το Charity Idols. Ο ελλαδίτης επιθετικός έστειλε την φανέλα του στον ΠΑ.Σ.Π., υπογε-
γραμμένη από τον ίδιο και τους συμπαίκτες του, μετά τον αγώνα VfB Auerbach – FSV 63 Luckenwalde, 
στις 16 Οκτωβρίου 2021, όπου σκόραρε το μοναδικό γκολ (1-0). Η φανέλα τέθηκε σε δημοπρασία και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επίσημη εμφάνιση από Δ’ Κατηγορία Γερμανίας (Regionalliga Nordost) 
θεωρείται συλλεκτική και σπάνια.

Kαι ο Χούμποτσαν  
στην παρέα μας 
Υπέροχο δώρο ανεκτίμητης αξίας από τον Τό-
μας Χούμποτσαν για το Charity Idols. Δώρισε 
τη φανέλα που φορούσε στον αγώνα με αντί-
παλο τη Σουηδία, στη φάση των Ομίλων του 
EURO 2020! Στη φανέλα έχουν υπογράψει οι 
ποδοσφαιριστές της Εθνικής Σλοβακίας. 

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο...  
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Δύο φανέλες πρόσφερε 
στον ΠΑ.Σ.Π., η αποστολή 
της ομάδας της Ισπανικής 
Ένωσης Ποδοσφαιριστών 
(AFE – Asociación de Fut-
bolistas Españoles), η οποία 
κατέκτησε το διεθνές φιλι-
κό τουρνουά που φιλοξέ-
νησε η ομάδα της Πάφου 
τον περασμένο Νοέμβριο. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται 
για τη υπογεγραμμένη φα-
νέλα που φόρεσε ο διεθνής 
παίκτης από τη Βενεζουέλα Αλεξάντερ Γκον-
ζάλεζ στον τελικό με την Πάφο και η φανέλα 
της προθέρμανσης του Ισμά Κέρο που χρί-

στηκε και σκόρερ στον αγώνα με τη Ρίγα. 
Οι φανέλες δημοπρατήθηκαν μέσω του 
Charity Idols.

Φανέλες από την AFE Ισπανίας
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Σε μια πολύ αξιέπαινη κίνηση προχώρησε ο 
Ματ Ντάρμπισαϊαρ. Τον περασμένο Μάρτιο 
ο εκ των πρεσβευτών του Charity Idols Άγγλος 
ποδοσφαιριστής στάθηκε δίπλα σε έναν 
50χρονο οικογενειάρχη συμπολίτη μας, ο 
οποίος χρειαζόταν οικονομική ενίσχυση για 
να πραγματοποιήσει επέμβαση και θεραπεία 
σε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμε-
τώπιζε. Ο ίδιος είχε δωρίσει προς δημοπρασία 
δύο πολύτιμα αντικείμενα από τη συλλογή 
του. Πρόκειται για τη φανέλα με την οποία 
αγωνίστηκε το 2007 με την Μπλάκμπερν στο 
κύπελλο UEFA. Σε εκείνο το νικητήριο παιχνίδι 
κόντρα στην ΑΕΛ Λάρισας (2-1) είχε σκοράρει 
ισοφαρίζοντας σε 1-1. Παράλληλα, έδωσε και 
τη χρυσή μπάλα που κέρδισε ως ο πρώτος 

σκόρερ του πρωταθλήματος Κύπρου τη σεζόν 
2017-18 (23 γκολ). Η συγκεκριμένη μπάλα πέ-
ραν της μεγάλης αξίας (400 ευρώ) έχει και τε-
ράστια συναισθηματική αξία για τον ίδιο. Σε 
δηλώσεις του στις 04/03/22 στο γραφείο Τύ-
που του Συνδέσμου μας ο Ματ Ντάρμπισαϊαρ, 
ανέφερε: «Θέλω να κάνω έκκληση στους φι-
λάθλους που μπορούν, ώστε να δημοπρατή-
σουν γι’ αυτά τα δύο αντικείμενα, όπως και 
για τα υπόλοιπα της ερχόμενης εβδομάδας 
στο charityidols.com, ώστε να βοηθήσουμε 
έναν συνάνθρωπο μας που το έχει ανάγκη. 
Το συγκεκριμένο άτομο το γνωρίζω και προ-
σωπικά και θέλω να του στείλω τις πιο θερμές 
μου ευχές για να βγει νικητής από αυτή τη 
μάχη!».

Μετά από πρωτοβουλία του Παγκύπριου Συν-
δέσμου Ποδοσφαιριστών και του Charity 
Idols, oι φιλανθρωπικές δημοπρασίες 
της τελευταίας εβδομάδας του 
περασμένου Μαρτίου ήταν 
αφιερωμένες προς στήριξη 
του ουκρανικού λαού, μέσω 
του τραπεζικού λογαριασμού 
στην Κεντρική Τράπεζα της Κύ-
πρου, στον οποίο γίνονταν ει-
σφορές. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ου-
κρανοί ποδοσφαιριστές που αγωνίζο-
νταν την περασμένη περίοδο στο πρωτάθλημά 

μας, Αρτούρ Ρούντκο, Ίγκορ Κουντόμπιακ, Ολε-
ξάντρ Νογιόκ και Βιτάλι Κβάτσουκ πρό-

σφεραν υπογεγραμμένες τις επί-
σημες φανέλες τους, για δημο-

πρασία στη διαδικτυακή 
πλατφόρμα www.charityi-
dols.com! Παράλληλα, 
ΠΑ.Σ.Π. και Charity Idols, εκ-

φράζουν ιδιαίτερες ευχαρι-
στίες προς τα ποδοσφαιρικά 

σωματεία Απόλλωνα, Άρη, Εθνι-
κού Άχνας και Πάφου, για την άμεση 

ανταπόκριση τους σε αυτή την πρωτοβουλία.

Δεν μας ξέχασαν… 
Οι Άλεξ Γκόγκιτς, Νταμιάν Σισκόφσκι και Ζοάο 
Πέδρο στήριξαν κατά τη διάρκεια της σεζόν το 
σωματείο Charity Idols, προσφέροντας τις φα-
νέλες τους από σημαντικά παιχνίδια. Οι παίκτες 
των Σεντ Μίρεν, Δόξας και ΑΠΟΕΛ δεν ξέχασαν 
τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Σύνδεσμος 
μας για ενίσχυση του Charity Idols.

Αρωγοί στην προσπάθεια  
της οικογένειας του 6χρονου 
Ο ΠΑ.Σ.Π. στάθηκε δίπλα στην προσπάθεια ενί-
σχυσης παιδιού έξι ετών, που αντιμετωπίζει σο-
βαρή μορφή αναιμίας και έπρεπε να μεταβεί στη 
Γερμανία για θεραπεία. Έτσι τον περασμένο Μάιο 
δώρισε τη συλλεκτική φανέλα από τα PASP 
FOOTBALL AWARDS 2021/22, με τις υπογραφές 
όλων των ποδοσφαιριστών στο Charity Idols. 

Ματ… ανθρωπιάς 

Μια εβδομάδα αφιερωμένη  
στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους για το ευρω-
παϊκό Κογκρέσο της FIFPRO, οι Νταμιάνο Το-
μάσι και Έμπι Σμόλαρεκ παρέδωσαν στον 
ΠΑ.Σ.Π. δύο κάδρα με τα αυθεντικά τους αυ-
τόγραφα, για το φιλανθρωπικό σωματείο Char-
ity Idols. O Τομάσι για μια δεκαετία στη Ρόμα 
(1996 – 2006), ήταν ένας εκ των αρχηγών της 
όταν σήκωσε το τελευταίο πρωτάθλημα Ιταλίας 
το 2001. Μάλιστα ήταν ο αγαπημένος ποδο-
σφαιριστής του Φάμπιο Καπέλο αφού ξεκινού-
σε πάντα την ενδεκάδα του με εκείνον και δεν 
είναι τυχαίο που εκείνη τη σεζόν είχε τις πε-
ρισσότερες συμμετοχές. Ο Έμπι Σμόλαρεκ, 
πρώην ακραίος και κεντρικός επιθετικός των 
Φέγενορντ, Ντόρτμουντ, Σανταντέρ και Μπόλ-
τον έχει επίσης φορέσει το εθνόσημο της Πο-
λωνίας 47 φορές σκοράροντας 19 γκολ. Οδή-

γησε την Πολωνία στο Euro 2008 ση-
μειώνοντας εννέα γκολ στα προ-

κριματικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις νίκες 
με Πορτογαλία (2-1), Καζακστάν (3-1) και Βέλγιο 
(2-0) σκόραρε μόνο αυτός και τα 7 γκολ! Έχει 
κατακτήσει το Κύπελλο UEFA το 2002 με την 
Φέγενορντ ενώ αναδείχθηκε καλύτερος Πο-
λωνός ποδοσφαιριστής τρεις διαδοχικές χρο-
νιές (2005-2007). 

Δύο κάδρα από τους Τομάσι και Σμόλαρεκ
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Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών στήριξε και πάλι την 
«Κίτρινη Γραμμή Βοήθειας και Αλληλεγγύης» στην xριστουγεννιάτικη 
της εκστρατεία, ώστε να λάβουν οικογένειες και συνάνθρωποι μας 
είδη πρώτης ανάγκης για την περίοδο των εορτών. Ο ΠΑ.Σ.Π. μεταξύ 
άλλων για την ενίσχυση της «Κίτρινης Γραμμής» δώρισε προς δη-
μοπρασία δύο φανέλες ανεκτίμητης αξίας: 

-Επίσημη υπογεγραμμένη φανέλα του Λιονέλ Μέσι από τη σεζόν 
2015-16 στην οποία ο Αργεντινός παγκόσμιος σταρ κατέκτησε το 
πρωτάθλημα, το Copa del Rey, το UEFA Super Cup και το FIFA Club 
World Cup! 

-Επίσημη υπογεγραμμένη φανέλα από το EURO 2000 του πρώην 
άσου της Λίβερπουλ Πατρίκ Μπέργκερ με την Εθνική Τσεχίας! O 
Μπέργκερ έπαιξε με μεγάλη επιτυχία στη Λιβερπουλ για εφτά χρόνια 
(1996–2003) κατακτώντας τέσσερις τίτλους (UEFA Cup, FA Cup, 
League Cup, Charity Shield), ενώ έχει επίσης κατακτήσει με τη φανέλα 
της Ντόρτμουντ το πρωτάθλημα Γερμανίας (1995–96) και το DFB 
Supercup (1995). 

Ο ΠΑ.Σ.Π. εκμεταλλεύτηκε την πλατφόρμα του Charity Idols και θα 
τις έθεσε σε φιλανθρωπική δημοπρασία τον Δεκέμβριο του 2021.

Δίπλα στην Κίτρινη Γραμμή 
με… Μέσι και Μπέργκερ! 

Ο ΠΑ.Σ.Π. ΑΓΚΑΛΙΑΣΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 

Είδη πρώτης ανάγκης και δωροεπιταγές 
 

Ο ΠΑ.Σ.Π. δεν ξέχασε τους συνανθρώπους μας ούτε το Πάσχα. Αντιπροσωπεία του 
ΠΑ.Σ.Π. και του Charity Idols παρέδωσαν την Παρασκευή 15 Απριλίου, είδη πρώτης ανά-
γκης και δωροεπιταγές υπεραγοράς, στις εγκαταστάσεις της «Κίτρινης Γραμμής» στη 
Λεμεσό. Στην παράδοση βρέθηκαν εκ μέρους του ΠΑ.Σ.Π. οι Σπύρος Νεοφυτίδης, Μάριος 
Χριστοδούλου, Γιώργος Πεγκλής και Γιώργος Μερκής που είναι παράλληλα πρεσβευτής 
του υπό εγγραφή Charity Idols στην Κύπρο, του οποίου ο αντιπρόεδρος Φώτης Φιλίππου 
έδωσε επίσης το παρών του. Τους πιο πάνω υποδέχθηκαν εκ μέρους της «Κίτρινης Γραμ-
μής» οι Αγγελίνα Φούρναρη και Λουτσιάνο Μπεμπέ.

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο...  
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Στο «New Hope» με Πεχλιβάνη! 
Στο πλαίσιο της 
ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς 
εβδομάδας αθλη-
τισμού 2021, ο 
ΠΑ.Σ.Π. επισκέ-
φτηκε τον περα-
σμένο Σεπτέμ-
βριο το σχολείο 
ειδικής εκπαίδευ-
σης «New Hope» 
στη Λευκωσία και 
μοίρασε σε όλους τους μαθητές διάφορα αναμνηστικά και 
δώρα. Οι μαθητές έκαναν αθλοπαιδιές στον εξωτερικό 
χώρο του σχολείου ενώ παράλληλα μαζί μας ήταν και ο 
Μάριος Πεχλιβάνης, ο οποίος μοίρασε αυτόγραφα. 

Στηρίξαμε το «LET’S SHAVE» 
στο My Mall Λεμεσού! 
Η εκδήλωση «LET’S SHAVE» καθιερώθηκε να 
γίνεται τα τελευταία χρόνια, την τελευταία Πέ-
μπτη του Νοέμβρη. Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κομμωτών Λε-
μεσού, η εκδήλωση, που φέτος έγινε στο My Mall Limassol, είχε πάλι στόχο 
την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του ανδρικού πληθυσμού για τον 
καρκίνο του προστάτη. Δραττόμενοι της καθιέρωσης του Νοέμβρη ως μήνα 
ευαισθητοποίησης γύρω από αυτό το θέμα από το κίνημα Movember, που 
καλεί τους άνδρες να μεγαλώσουν μουστάκι ή μούσι υπηρετώντας αυτόν 
τον σκοπό, γεννήθηκε η ιδέα της εκδήλωσης που καλεί τους άνδρες να ξυ-
ρίσουν και να περιποιηθούν τα μουστάκια και τα γένια τους προσφέροντας 
την εισφορά τους. Σκοπός της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 
25/11/21 και την οποία στήριξε ο ΠΑ.Σ.Π. ήταν  η αγορά ενός φορητού ultra 
sound για τις ανάγκες του ογκολογικού του νοσοκομείου της Λεμεσού. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Την Τρίτη 15 Μαρτίου, ο εκτελεστικός πρόε-
δρος του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρος Νεοφυτίδης, επισκέ-
φτηκε τα γραφεία του Σύνδεσμου για την Πρό-
ληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογέ-
νεια (ΣΠΑΒΟ), επ’ ευκαιρίας της παράδοσης 
του χρηματικού ποσού από τις φιλανθρωπικές 
δημοπρασίες, που έγιναν σε συνεργασία με το 
Charity Idols, στο πλαίσιο της εκστρατείας 
#EqualRights. Με τις συγκεκριμένες φιλανθρω-
πικές δημοπρασίες, ο ΠΑ.Σ.Π. και το Charity 
Idols στάθηκαν δίπλα στο κοινωνικό έργο του 
ΣΠΑΒΟ, προς στήριξη των γυναικών θυμάτων 
οικογενειακής βίας και των εξαρτώμενων τους. 
Τον κ. Νεοφυτίδη υποδέχθηκε η πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου για 
την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην 
Οικογένεια, κ. Μαρία Χαβιαρά Κούσιου, η οποία 
ευχαρίστησε τις ποδοσφαιρίστριες, τον ΠΑ.Σ.Π. 
και το Charity Idols για την ευγενική τους συ-
νεισφορά προς τον ΣΠΑΒΟ, η οποία θα καλύψει 
ανάγκες γυναικών και παιδιών που φιλοξενού-
νται στις δομές του Συνδέσμου. Παρούσα στη 
συνάντηση ήταν και η συνεργάτιδα του ΠΑ.Σ.Π. 
και ακτιβίστρια Θέα Νικολάου. Ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών πρόσφερε συλ-
λεκτικά αθλητικά αντικείμενα στη διαδικτυακή 
πλατφόρμα του Charity Idols. Μεταξύ των συλ-
λεκτικών αντικειμένων ήταν και μία φανέλα 
από το τηλεοπτικό σποτ, με αυτόγραφα των 
ποδοσφαιριστριών και ειδική αφιέρωση από 
την Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής Αννίτα 
Δημητρίου. Τα υπόλοιπα αντικείμενα έχουν 
προσφέρει οι Ματ Ντάρμπισαϊαρ (χειροποίητο 
ρολόι χειρός), Μιχαήλ Φράγκος (φανέλα Auer-
bach), Νικολά Ντιγκινί (βραβείο MVP of the 
week), Κώστας Μαλέκκος (υπογεγραμμένη αυ-
τοβιογραφία), Σπύρος Νεοφυτίδης (φανέλα 
Ολυμπιακού – 2005) και Αλεξάντερ Γκονζάλεζ 
(AFE Futbol). Ο Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντι-
μετώπισης της Βίας στην Οικογένεια ιδρύθηκε 

το 1990 και είναι μη κυβερνητικός – μη κερδο-
σκοπικός οργανισμός. Αποστολή του αποτελεί 
η παροχή προγραμμάτων για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας με 

κυριότερο στόχο την στήριξη, ασφάλεια, κα-
θοδήγηση, κινητοποίηση και προστασία των 
γυναικών που δέχονται βία και των παιδιών 
τους. 

ΓΚΟΛ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΑΣ 

«Επίθεση» στην οικογενειακή βία  

Αθλοθέτηση του τουρνουά 
Το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ διοργάνωσε τουρνουά γυ-
ναικείου ποδοσφαίρου με τίτλο «Αγωνιζόμαστε στα Ίσα» 
στις 17 Απριλίου 2022 στα βοηθητικά γήπεδα του Μα-
καρίου Σταδίου. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαι-
ριστών ήταν ανάμεσα στους υποστηρικτές του τουρνουά 
με την αθλοθέτηση των κυπέλλων και μεταλλίων! Το γυ-
ναικείο κίνημα ΠΟΓΟ με τη συμβολική αυτή διοργάνωση, 
στόχευσε στην ανάδειξη των διακρίσεων και στερεοτύ-
πων φύλου και στην ανάγκη να ληφθούν μέτρα τα οποία 
θα καταπολεμούν αυτά τα στερεότυπα και τις έμφυλες 
διακρίσεις στον αθλητισμό. 

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
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Εννέα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
στις υποτροφίες ΠΑ.Σ.Π.! 

Tο πρόγραμμα υποτροφιών του ΠΑ.Σ.Π. 
για ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρί-
στριες, παραμένει σε ισχύ για ένατη συ-
νεχή χρονιά με τους υποψήφιους φοιτη-
τές να μπορούν να εκμεταλλεύονται αυ-
τό το τεράστιο προνόμιο ως μέλη του 
Συνδέσμου.  

Μερικά εξ αυτών προσφέρουν υποτρο-

φίες και για συγγενείς μελών του ΠΑ.Σ.Π. 
Α’ Βαθμού! 

Ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες 
μπορούν να αποκτήσουν υποτροφία στα 
πιο κάτω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με την 
προϋπόθεση να γίνει μέσω του ΠΑ.Σ.Π. η 
διαδικασία ένταξης στο εκπαιδευτικό 
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) 
l Νeapolis University
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Μεγάλο αφιέρωμα από την FIFPRO στην Κύπρια διεθνή ποδοσφαιρί-
στρια Μαρία Ιωάννου, η οποία είναι παράλληλα νοσοκόμα! Η Παγκό-
σμια Ένωση Ποδοσφαιριστών ετοίμασε το συγκεκριμένο αφιέρωμα 
στην ιστοσελίδα της, στο πλαίσιο προώθησης της εκπαίδευσης και 
της δεύτερης καριέρας. Το συγκεκριμένο αφιέρωμα εκθειάζει την 
τόλμη της Μαρίας η οποία ενώ εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα, μετά 
την πανδημία έκανε την αλλαγή και βρέθηκε στο νοσοκομείο βοη-
θώντας τους συνανθρώπους μας στη μάχη κατά του COVID-19. «Πριν 
από δέκα χρόνια, αν μου πρόσφεραν μια επαγγελματική καριέρα στο 
ποδόσφαιρο που να μην χρειαζόταν να κάνω άλλη δουλειά θα δεχό-
μουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα ποτέ να 
εγκαταλείψω αυτό το κομμάτι της ζωής μου. Λατρεύω το ποδόσφαιρο, 
αυτή τη στιγμή προπονούμαι όσο ποτέ άλλοτε για να παίξω στο Cham-
pions League με την Απόλλων Ladies, την ομάδα που μεγάλωσα υπο-
στηρίζοντας. Επίσης εκπροσωπώντας την Κύπρο νιώθω μια απερί-
γραπτη τιμή», είπε και πρόσθεσε: «Παρόλα αυτά δεν είμαι μόνο πο-

δοσφαιρίστρια και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα ποτέ να κάνω μόνο 
αυτό. Το ότι είμαι νοσοκόμα με καθορίζει εξίσου όσο σκληρά κι αν 
πρέπει να δουλέψω για να τα ισορροπήσω και τα δύο που αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας μου». Η Μαρία Ιωάννου μετά 
το πρώτο της πτυχίο νοσηλευτικής στο ΤΕΠΑΚ συμμετείχε στο εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα υποτροφιών του ΠΑ.Σ.Π. κάνοντας μεταπτυχιακό 
στο Πανεπιστήμιο Frederick. 

«Ως ποδοσφαιριστής στα 20 σου χρόνια νιώθεις 
άτρωτος και ικανός να πετύχεις τα πάντα. Όμως 
στα 35 σου η καριέρα σου έχει λίγο-πολύ τε-
λειώσει. Όμως, ακόμη έχεις ολόκληρη τη ζωή 
σου μπροστά σου και το να παίζεις μόνο πο-
δόσφαιρο δεν είναι πλέον αρκετό. Ελάχιστοι 
είναι σε θέση να εργοδοτηθούν στο ποδόσφαι-
ρο από κάποιο άλλο πόστο. Υπάρχει και το ρί-
σκο της κατάθλιψης και υπάρχουν πολλοί πρώ-
ην ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν οικο-
νομικά προβλήματα, επειδή δεν διεύρυναν το 
μυαλό τους με το να σπουδάσουν». Τα πιο πά-
νω είναι λόγια του αρχηγού της Ιταλίας και πρω-

ταθλητή Ευρώπης, Τζόρτζιο Κιελίνι. Και όταν 
τα λέει ο Κιελίνι όλα αυτά αποκτούν ακόμη με-
γαλύτερη σημασία. Και πρόσθεσε: «Σπουδά-
ζοντας, κατάφερα και ξέφευγα σε μεγάλο βαθ-
μό από την πίεση του ποδοσφαίρου και διατή-
ρησα το μυαλό μου κοφτερό. Αν δεν σκέφτεσαι 
γρήγορα στα παιχνίδια, τότε δεν θα παίρνεις 
γρήγορες αποφάσεις, κάτι που απαιτείται για 
να φτάσεις στην κορυφή του ποδοσφαίρου».  

Ως γνωστό, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδο-
σφαιριστών εδώ και χρόνια μέσα από το εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα του Συνδέσμου, προ-
σφέρει σε ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρί-

στριες μέλη του που θέλουν να ξεκινήσουν τις 
σπουδές τους, υποτροφίες σε συνεργασία με 
τα πιο κάτω εκπαιδευτικά ιδρύματα: 

-Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

-Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

-UCLan Cyprus 

-Frederick University 

-Alexander College 

-CTL Eurocollege Limassol 

-KES College 

-Cyprus Institute of Marketing (CIM) 

-Neapolis University Paphos 

Ο Κιελίνι  
δείχνει  
τον δρόμο 

Ο Κιελίνι  
δείχνει  
τον δρόμο 

Ο Κιελίνι  
δείχνει  
τον δρόμο 

Ο Κιελίνι  
δείχνει  
τον δρόμο 

Ο Κιελίνι  
δείχνει  
τον δρόμο 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑ.Σ.Π. ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ/ΙΕΣ  

Ο Κιελίνι  
δείχνει  
τον δρόμο 

Αφιέρωμα της FIFPRO  
στην ποδοσφαιρίστρια – 

νοσοκόμα Μαρία Ιωάννου! 

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο...  
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Ακόμη ένα μέλος του ΠΑ.Σ.Π. αποφοίτησε μέσω 
του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Συνδέ-
σμου, το οποίο παρέχει σε ποδοσφαιριστές και 
ποδοσφαιρίστριες, μέλη του ΠΑ.Σ.Π., υποτρο-
φίες σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου. Η 
Μάρθα Αυγουστή, απόφοιτη του προγράμμα-
τος Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής 
από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, μίλησε στο 
γραφείο Τύπου του ΠΑ.Σ.Π και εξήγησε, μεταξύ 
άλλων, γιατί είναι σημαντικό να χαράξεις μια 
επαγγελματική καριέρα παράλληλα με το πο-
δόσφαιρο. Αναλυτικά η συνέντευξη που μας 
παραχώρησε: 

 

Συγχαρητήρια Μάρθα! Πως νιώθεις; 

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρού-

μενη και συγκινημένη που κατάφερα να τελει-
ώσω ακόμα ένα σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πανε-
πιστήμιο Κύπρου και ευχαριστώ ιδιαίτερα την 
οικογένεια μου που μου έδωσε αυτή την ευ-
καιρία αλλά και τον ΠΑ.Σ.Π. που χωρίς την υπο-
τροφία του δεν θα κατάφερνα να το πετύχω». 

 

Έχεις σκεφθεί τα επόμενα σου επαγγελμα-
τικά βήματα; 

«Φυσικά. Πριν μπω στον δρόμο του πτυχίου 
της ‘Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής’ 
το σκέφτηκα έξυπνα αφού είχα πείρα πάνω 
από 10 χρόνια ασχολούμενη με το ποδόσφαιρο 

σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Έπειτα μόλις μου δό-
θηκε η ευκαιρία έκανα και συνδυασμό με το 
δίπλωμα προπονητικής από την ΚΟΠ.  Επιπρό-
σθετα θα με βοηθήσει να ασχοληθώ σε διάφο-
ρους τομείς του αθλητισμού όπως με άτομα 
με ιδιαίτερες ικανότητες, παιδιά, ενήλικες και 
ηλικιωμένους». 

 

Πόσο σημαντικές είναι οι σπουδές παράλ-
ληλα με μια καριέρα στο ποδόσφαιρο; 

«Η σημασία του πτυχίου είναι πολύ μεγάλη για 
τον κάθε ποδοσφαιριστή αλλά ιδιαίτερα για 
εμάς τις ποδοσφαιρίστριες που δεν μπορούμε 
να ζήσουμε με ένα μισθό παίζοντας ποδόσφαι-
ρο αφού βρισκόμαστε σε χαμηλότερη μοίρα 
από άλλες χώρες στις οποίες είναι αλλιώς τα 
πράγματα. Η υποτροφία του ΠΑ.Σ.Π. είναι πολύ 
σημαντική γιατί μπορεί να μας καλύψει μέχρι 
και ποσοστά του 50%, κάτι που μας ικανοποιεί 
πλήρως. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία 
που μου δόθηκε και εύχομαι και σε άλλες από 
εμάς να επιλέξουν αυτό τον δρόμο που τους 
δίνεται απλόχερα». 

«Η σημασία του πτυχίου  
είναι πολύ μεγάλη»  
4 Η Μάρθα Αυγουστή εξηγεί γιατί 

οι ποδοσφαιριστές και ειδικά οι 
ποδοσφαιρίστριες έχουν ανά-
γκη από μία δεύτερη καριέρα

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο...  
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«Η υποτροφία του ΠΑ.Σ.Π. 

είναι πολύ σημαντική γιατί 

μπορεί να μας καλύψει μέχρι 

και ποσοστά του 50%, κάτι 

που μας ικανοποιεί πλήρως», 

δήλωσε η Μάρθα Αυγουστή.
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Τα εφόδια για μια δεύτερη καριέρα απέκτησε 
ο ποδοσφαιριστής Νίκος Ευαγόρου αξιοποι-
ώντας τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Πα-
γκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών! Ο Ευ-
αγόρου αξιοποίησε τις υποτροφίες σε ιδιωτικά 
πανεπιστήμια της Κύπρου, που παρέχει ο Σύν-
δεσμος στα μέλη του, σπουδάζοντας με υπο-
τροφία στον κλάδο Sports Science του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας. Αποφοίτησε μάλιστα 
ως πρώτος στον κλάδο του, με τον ίδιο να ξε-
κινά άμεσα την αξιοποίηση των γνώσεων του, 
αρχίζοντας πρόγραμμα εκγύμνασης παιδιών 
σε διάφορα αθλήματα, κάτι το οποίο αποτελεί 
το πάθος του. 

Ο Ευαγόρου μίλησε σχετικά στο γραφείο Τύ-
που του ΠΑ.Σ.Π., αρχικά για την ευκαιρία που 
του έδωσε ο Σύνδεσμος: «Ήταν τεράστια η 
βοήθεια για εμένα η υποτροφία του ΠΑ.Σ.Π. 
Δεν γνώριζα αρχικά ότι υπήρχε αυτή η δυνα-
τότητα, δηλαδή να λάβω υποτροφία μέσω του 

Συνδέσμου και όταν το πληροφορήθηκα, το 
διεκδίκησα. Ήταν ένα τεράστιο βοήθημα για 
εμένα και σημαντική ώθηση για να κάνω κάτι 
που ήθελα εδώ και χρόνια». Ο ποδοσφαιρι-
στής, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα του 
χωριού του, τον Πύργο της επαρχίας Λεμεσού, 
εξήγησε πως έλαβε την απόφαση να σπουδά-
σει στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: «Από μικρός 
ήθελα να ασχοληθώ με τον αθλητισμό και μά-

λιστα ασχολήθηκα με διάφορα αθλήματα, κι 
όχι μόνο ποδόσφαιρο. Ότι είχε να κάνει με τη 
φυσική κατάσταση. Μικρός πήγα στην τεχνική 
σχολή, όπου διδάχτηκα θέματα ψυκτικών, αλ-
λά δεν ήταν κάτι που με γέμιζε πλήρως. Έτσι 
στα 24 μου επέλεξα να κάνω το πτυχίο στην 
επιστήμη του αθλητισμού. Και βγήκα πρώτος 
στον κλάδο μου! Ξανά ευχαριστώ τον ΠΑ.Σ.Π. 
για τη βοήθεια».

Ο Κυριάκος Παρασκευά, απόφοιτος 
του πτυχίου Sports & Exercise Science 
(BSc) από το Πανεπιστήμιο UCLan 
Cyprus, μίλησε στο γραφείο Τύπου 
του Συνδέσμου για την εμπειρία φοί-
τησης του, τον συνδυασμό με το πο-
δόσφαιρο και τις σκέψεις του για το 
μέλλον: «Οι αξίες και τα ιδανικά της 
οικογένειας μου σε συνδυασμό με το 
γνωστικό επίπεδο έθεσαν τις βάσεις 
για την αφετηρία της επαγγελματικής 
μου πορείας. Κινητήριος δύναμη 
υπήρξε ο ζήλος μου για το ποδό-
σφαιρο και η επιθυμία μου να ασχο-
ληθώ με αυτό. Πρωτοξεκινώντας τό-
σο στο ποδόσφαιρο όσο και στον 
‘κόσμο’ του Sports Science, δειλά-
δειλά ως ένα παιδί που κάνει τα όνει-
ρα του, είχα ένα υπέροχο ταξίδι απο-
κομίζοντας εμπειρίες και εφόδια που 
θα με συντροφεύουν πάντα. Το να 

σπουδάζεις και ταυτόχρονα να ακο-
λουθείς ενεργά το άθλημα που αγα-
πάς από μικρός το θεωρώ μεγάλη 
πρόκληση και ο δρόμος μακρύς και 
απαιτητικός. Ωστόσο, με στήριγμα 
τα δικά μου άτομα, την καθοδήγηση 
των καταρτισμένων καθηγητών μου 
αλλά και την αφοσίωση μου στους 
στόχους μου με ενθουσιασμό κατά-
φερα να πετύχω αυτό που πιθανόν 
για πολλούς να θεωρηθεί ακατόρθω-
το. Ένας από τους μελλοντικούς μου 
στόχους, να παίξω ποδόσφαιρο όσο 
πιο επαγγελματικά γίνεται, δρομο-
λογείται παράλληλα. Όσον αφορά το 
αντικείμενο που έχω σπουδάσει, φι-
λοδοξώ να βρω τη θέση εργασίας 
που θα με ικανοποίει προσωπικά, να 
με εξελίξει πνευματικά και επαγγελ-
ματικά και να διευρύνει τους ορίζο-
ντες μου». 

ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΟΡΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 

Ένα όνειρο  
που έγινε  
πραγματικότητα 

«Ένα υπέροχο ταξίδι  γνώσης και εμπειρίας» 
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Σεμινάριο  
Scouting & Talent ID! 
 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Scout-
ing IPSO (International Professional 
Scouting Organization), σε συνερ-
γασία με το Ινστιτούτο Αθλητικής 
Ανάλυσης και τον Γιώργο Πεγκλή 
και με την υποστήριξη του ΠΑ.Σ.Π. 
διοργάνωσαν μια σειρά από εξει-
δικευμένα και πιστοποιημένα σε-
μινάρια Scouting & Talent Identifi-
cation στην Κύπρο. Η γνώση και η 
εμπειρία των εκπαιδευτών της IPSO 
σε συνδυασμό με ένα παγκόσμιο 
δίκτυο επαφών, πελατών και συ-
νεργατών όπως Scouts, Analysts, 
Coaches, Managers, Technical Di-
rectors και Agents, φέρει τον Βρε-
τανικό Οργανισμό στην κορυφή 
της επιστήμης του Scouting. Το δια-
δικτυακό σεμινάριο έγινε τον πε-
ρασμένο Νοέμβριο και κράτησε 
τέσσερις μέρες. 

Σειρά μαθημάτων  
«Ποδοσφαιρικών»  
αγγλικών 
 

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus 
προσφέρει ειδική σειρά μαθημάτων 
«Ποδοσφαιρικών» Αγγλικών για παί-
κτες, προπονητές, μάνατζερ, προ-
σωπικό ομάδων, δημοσιογράφους 
και οπαδούς. Υπάρχει ειδική έκπτω-
ση στους ποδοσφαιριστές και πο-
δοσφαιρίστριες μέλη του ΠΑ.Σ.Π.! 
Μάθετε να επικοινωνείτε στα αγγλι-
κά και αναπτύξτε λεξιλόγιο στο 
πλαίσιο του ποδοσφαίρου όπως: 

-Περιγραφή και λειτουργία όλων 
των θέσεων 

-Ποδοσφαιρικές οδηγίες και εντο-
λές 

-Σχηματισμοί και γεγονότα ενός παι-
χνιδιού 

-Περιγραφή και σύγκριση ποδο-
σφαιριστών και δεξιοτήτων.

Ενημέρωση προγράμματος  
υποτροφιών στη σχολή ΦΟΡΟΥΜ 

Ενημέρωσης για το πρόγραμμα υποτροφιών του ΠΑ.Σ.Π., έτυχαν 
οι τελειόφοιτοι ποδοσφαιριστές μαθητές, του αθλητικού τμήμα-
τος της ιδιωτικής σχολής ΦΟΡΟΥΜ. Η ενημέρωση έγινε στις 
8/4/22 από την υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, κ. Σίλεια Βάσου, η 

οποία επισκέφθηκε τη σχολή και ενημέρωσε με σχετική παρου-

σίαση τους μαθητές ενώ συζήτησε μαζί τους για τις επιλογές 

υποτροφιών που έχουν τα μέλη του Συνδέσμου στα ιδιωτικά 

πανεπιστήμια της Κύπρου. 

Το Ινστιτούτο Αθλητικής Ανάλυσης (Institute 
of Sports Analysis) που αποτελεί το μοναδικό 
πιστοποιημένο από το Ελληνικό Υπουργείο 
Παιδείας κέντρο δια βίου μάθησης, για διπλώ-
ματα αναλυτών απόδοσης αθλημάτων και ο 
ΠΑ.Σ.Π., προσφέρουν σε ποδοσφαιριστές και 
ποδοσφαιρίστριες μέλη του Συνδέσμου ειδικά 
ποσοστά υποτροφίας για τα προγράμματα PER-
FORMANCE ANALYST και SCOUTING & TALENT 
IDENTIFICATION. Τα προγράμματα ξεκίνησαν 
online τον περασμένο Οκτώβριο. Οι απόφοιτοι 
του ινστιτούτου πιστοποιούνται στη χρήση των 
πλέον προηγμένων συστημάτων ανάλυσης 
όπως NAC, ONCE, Interplay, InStat Scout, στη 
χρήση GPS, χρήση συστημάτων αυτόματης κα-
ταγραφής και ανάλυσης αγώνων (VEO, PIXIO) 
και όλων των νέων τεχνολογιών στην ανάλυση 
όπως live coding, πανοραμική ανάλυση, au-
tocrop, scouting report. Στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα συμπεριλαμβάνονται αρχές και τακτι-
κές προπονητικής από διακεκριμένους προ-
πονητές UEFA PRO και πρακτική εξάσκηση fit-
ness και live coding σε παιχνίδια της Super 
League και Super League2 σε κάθε αγωνιστική. 
To εκπαιδευτικό πρόγραμμα Scouting είναι ένα 
μοναδικό πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα για επαγγελματίες σκάουτερ ομάδων, 
φέροντας την υπογραφή και την εγκυρότητα 
τόσο του Ινστιτούτου Αθλητικής Ανάλυσης όσο 
και της IPSO (Παγκόσμιος Οργανισμός Επαγ-
γελματιών Scouting). Οι απόφοιτοι εκπαιδεύ-
ονται ως επαγγελματίες αναλυτές αθλημάτων. 

Στην Κύπρο εργάζονται αρκετοί απόφοιτοι σε 
ομάδες Α’ Κατηγορίας όπως οι Γιώργος Χρι-
στοδούλου (Άρης Λεμεσού), Γιώργος Πεγκλής 
(Ακαδημίες Άρη & Aris Ladies), Γιώργος Ελευ-
θερίου (Απόλλων), Δημήτρης Μπρούσαλης 
(Ολυμπιακός).  

Σπουδές στο Performance Analysis  
και Scouting με ειδική έκπτωση 
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Την έναρξη παγκύπριας εκστρατείας με σκοπό 
την έμπρακτη στήριξη των ποδοσφαιριστών, 
νυν και πρώην, σε θέματα ψυχικής υγείας, ανα-
κοίνωσε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαι-
ριστών κατά τη διάρκεια της περασμένης πο-
δοσφαιρικής σεζόν. Συγκεκριμένα, ο ΠΑ.Σ.Π. 
και το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus παρέθεσαν 
συνέντευξη Τύπου στις 11 Οκτωβρίου 2021, με 
θέμα «Ψυχική και Σωματική Υγεία πρώην και 
εν ενεργεία Ποδοσφαιριστών: Ένα μεγάλο κε-
νό». Η κα. Άντρια Πάμπου παρουσίασε την 
έρευνά της, την οποία πραγματοποίησε στο 
πλαίσιο του μεταπτυχιακού της για το Πανεπι-
στήμιο UCLan, όπου τα αποτελέσματα κατέ-
δειξαν ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα. Στόχος 
της έρευνας, η εκτίμηση κατά πόσον οι αθλητές 
έχουν υποστήριξη, πριν και μετά τη συνταξιο-
δότηση τους, από οποιονδήποτε οργανισμό 
και η αξιολόγηση του επιπέδου υγείας -σωμα-
τικής και ψυχολογικής- αλλά και η επαγγελμα-
τική και οικονομική δραστηριότητα των συ-
νταξιούχων ποδοσφαιριστών. Είκοσι ένας συ-
νταξιούχοι άνδρες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι 
έπαιξαν σε ομάδες υψηλού επιπέδου στην Κύ-
προ, συμμετείχαν στη μελέτη, την οποία απο-
τελούσαν ερωτηματολόγια προσωπικότητας 
και επιπέδου ζωής, εξέταση αίματος και τεστ 
κοπώσεως. Τα βασικά αποτελέσματα της έρευ-
νας είναι τα ακόλουθα:  

-Δεν υπάρχει συντονισμένη υποστήριξη πριν 
από τη συνταξιοδότηση ή μετά τη συνταξιο-
δότηση από κανέναν οργανισμό προς τους πο-
δοσφαιριστές. 

-Ο τραυματισμός ήταν ο κύριος λόγος που το 
28,5% των ποδοσφαιριστών αποχώρησαν από 
την ενεργό δράση. 

-Το 23,8% των συμμετεχόντων συνεχίζουν να 
ασκούνται σε μια βασική ρουτίνα. 

-Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων 
είχε υψηλότερη ολική χοληστερόλη, LDL και 
HDL. 

-Το σπλαχνικό λίπος και το λίπος σε ποσοστό 
αυξάνεται με την πάροδο των ετών. 

-Τα κύρια εμπόδια που βιώνουν οι συνταξιούχοι 
αθλητές προέρχονται από ψυχοκοινωνικούς 
παράγοντες, έλλειψη ενέργειας και έλλειψη θέ-
λησης. 

Η αναγνώριση και η αντιμετώπιση 

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου έγινε πα-
ρουσίαση του βίντεο της FIFPRO «Ψυχική 

Υγεία: Είσαι έτοιμος να μιλήσεις;» αλλά και του 
σχετικού εγχειριδίου ψυχικής υγείας το οποίο 
ετοίμασε ο ΠΑ.Σ.Π. Ο εκτελεστικός πρόεδρος 
του ΠΑ.Σ.Π. Σπύρος Νεοφυτίδης αφού ανέφε-
ρε ότι η εκστρατεία αποσκοπεί στην αναγνώ-
ριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυ-
χικής υγείας στους ποδοσφαιριστές όλων των 
ηλικιών, πρόσθεσε: «Τα διάφορα στερεότυπα 
που συνήθως αντιμετωπίζουν οι επαγγελμα-
τίες ποδοσφαιριστές όπως ότι ‘μόνο οι αδύ-
ναμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής 

υγείας’ αλλά και το στίγμα που εμποδίζει τους 
ανθρώπους και ιδιαίτερα τους ποδοσφαιρι-
στές να ζητούν βοήθεια, μας επέβαλε όπως 
λάβουμε δράση». Από την πλευρά της, η Δρ 
Κούλλα Πάρπα, υπεύθυνη καθηγήτρια αθλη-
τικής επιστήμης του UCLan Cyprus, ανέφερε: 
«Το πανεπιστήμιο UCLan Cyprus στηρίζει τέ-
τοιου είδους έρευνες, οι οποίες έχουν στόχο 
να δώσουν κατεύθυνση και εφόδια σε κάθε 
εμπλεκόμενο οργανισμό για το καλό της κοι-
νωνίας μας».  

Ο ΠΑ.Σ.Π. ΑΡΧΙΣΕ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

Ύψιστης σημασίας η ψυχική υγεία 

Παρών στο  πρώτο συνέδριο 
 

Ο ΠΑ.Σ.Π. συμμετείχε στο πρώτο συ-
νέδριο για τη ψυχική υγεία στον αθλη-
τισμό στην Κύπρο, που πραγματοποι-
ήθηκε το διήμερο 9 & 10 Απριλίου 
2022. Το Συνέδριο διοργάνωσαν από 
κοινού ο ΚΟΑ, η Εθνική Αρχή Στοιχη-
μάτων και η GDA Sports. Εκ των ομι-
λητών του συνεδρίου ήταν ο πρόε-
δρος του ΠΑ.Σ.Π., Γιώργος Μερκής, ο 
οποίος μοιράστηκε τις δικές του 
εμπειρίες με τους συμμετέχοντες. 
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Παρουσιάστηκαν στις 14 Δεκεμβρίου του 2021 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τα αποτελέσματα 
του Προγράμματος Combating Match Fixing 
in Club Football Non-Competitive Matches. 
Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Παγκύπριος Σύν-
δεσμος Ποδοσφαιριστών σε συνεργασία με το 
UNRF του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η εκδή-
λωση αποτέλεσε συνέχεια της παρουσίασης 
των επίσημων αποτελεσμάτων του προγράμ-
ματος την 1η Δεκεμβρίου στο συνέδριο «Pre-
vention of Match Fixing», που διοργάνωσε η 
Διεθνής Ένωση Ποδοσφαιριστών στις εγκατα-
στάσεις της στο Άμστερνταμ. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι το πρόγραμμα συντονίζεται από το 
UNRF (University of Nicosia Research Founda-
tion), ενώ εταίροι είναι ο ΠΑ.Σ.Π., το Centre In-
ternationale d’Etude du Sports (CIES), ο Inter-
national Betting Integrity Association (IBIA), η 
EU Athletes, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επαγ-
γελματιών Ποδοσφαιριστών και ο Σύνδεσμος 
Ποδοσφαιριστών της Μάλτας. Εκ μέρους του 
UNRF, κύριος συντονιστής είναι ο Βρετανός 
Αθλητικογράφος Steve Menary. Η έρευνα του 
προγράμματος επικεντρώθηκε σε α) συνεντεύ-
ξεις με εθνικούς συνδέσμους, πράκτορες στοι-
χημάτων, εταιρείες συλλογής δεδομένων και 
ρυθμιστές και β) σε ποσοτική έρευνα με πλη-
θυσμό - στόχο τους ποδοσφαιριστές – μέλη 
των τριών συνδέσμων ποδοσφαιριστών (Κύ-
πρου, Ελλάδας και Μάλτας). Το κύριο συμπέ-
ρασμα που εξάγεται από την ερευνητική φάση 
των συνεντεύξεων είναι ότι, ενώ οι στημένοι 
αγώνες στις επίσημες διοργανώσεις είναι ρυθ-
μισμένοι με νομοθεσία, τουλάχιστον στις χώρες 
της Ευρώπης, για τα φιλικά παιγνίδια δεν υπάρ-
χει καμία ρύθμιση. Ως αποτέλεσμα τούτου, φαί-
νεται ότι πολλά φιλικά παιγνίδια είναι στημένα, 
ιδίως σε περιόδους που ομάδες επισκέπτονται 
κέντρα σε άλλες χώρες για σκοπούς προπόνη-
σης. Η αγορά των στοιχημάτων όσον αφορά 
τους φιλικούς αγώνες, λαμβάνει χώρα κυρίως 
στην Ασία και τα στοιχήματα συχνά προσφέ-
ρονται από μη αδειούχους πράκτορες στοιχη-
μάτων. Οι αγώνες μεταδίδονται από τα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ ύποπτος φαίνεται 
να είναι ο ρόλος των ανιχνευτών ζωντανών δε-
δομένων. Οι συνθήκες αυτές είναι ιδανικές για 
εμπλοκή στη διαδικασία και εκμετάλλευση της 
αγοράς από το οργανωμένο έγκλημα σε πα-
γκόσμια κλίμακα, κάτι που απασχολεί έντονα 
την Interpol. Στην ποσοτική έρευνα, οι ποδο-
σφαιριστές δηλώνουν ότι έπαιξαν σε φιλικό 
παιγνίδι που γνώριζαν ότι ήταν στημένο σε πο-
σοστό 13.5%, σε σύγκριση με 21.3% σε επίσημο 

παιγνίδι (13.9% και 20.6% αντιστοίχως για την 
Κύπρο). Παράλληλα 26.5% των ποδοσφαιρι-
στών δήλωσε ότι είχε παίξει σε φιλικό παιγνίδι 
που υποψιαζόταν ότι ήταν στημένο σε σύγκρι-
ση με 42.2% που έπαιξε σε επίσημο παιγνίδι 
που υποψιαζόταν ότι ήταν στημένο. Για την Κύ-
προ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 25.3% για φι-
λικό παιγνίδι και 30.4% για επίσημο παιγνίδι.  
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Επικεφαλής του 
UNRF Θεόδωρος Μιλλιδώνης, ενώ ο Εκτελεστι-
κός Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. Σπύρος Νεοφυτίδης 
έδωσε τη δική του άποψη για τα αποτελέσματα 
του προγράμματος και παρουσίασε το εκπαι-
δευτικό υλικό που ετοίμασαν οι τρεις Σύνδε-
σμοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα σε συ-
νεργασία με την EU Athletes. Οι κύριες ειση-
γήσεις που έκανε η ομάδα έρευνας είναι: 

l Η UEFA πρέπει να επιβάλει ρύθμιση όλων 
των φιλικών αγώνων σε όλα τα 55 μέλη της, 
που να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για όλους 
τους αγώνες, τους ποδοσφαιριστές, τους διαι-
τητές, τους πράκτορες αγώνων και την εμπλοκή 
εξωτερικών χορηγών. 

l Τα ποδοσφαιρικά σωματεία θα πρέπει να επι-
μορφωθούν έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται ότι 
το να μοιράζονται πληροφορίες για το παιγνίδι 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ζωντανή 
μετάδοση των αγώνων από τα προπονητικά 
κέντρα μπορεί να οδηγήσει στην προσφορά 
των παιγνιδιών από αγορές στοιχημάτων. 

l Περισσότερη ενημέρωση των ποδοσφαιρι-
στών ότι το να στήνεις ένα φιλικό παιγνίδι, εξα-
κολουθεί να είναι χειραγώγηση αγώνα. 

ΕΡΜΑΙΟ ΤΩΝ ΜΑΦΙΟΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΕΤΟΝΥΧΙΔΩΝ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Καμία ρύθμιση για τα φιλικά 

Εκπαίδευση  
από μικρή ηλικία 
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Integriball 

Grassroots & Women’s football», χρηματο-

δοτείται από το EU ERASMUS + και συντο-

νίζεται από το CSCF 

–  Ίδρυμα Αθλητι-

κής Ακεραιότητας, 

έχοντας ως στόχο 

να εκπαιδεύσει και 

να προστατεύσει 

νέους ποδοσφαιρι-

στές (U16-18) και ποδοσφαιρίστριες σε Βέλ-

γιο, Κύπρο, Τσεχία, Ελλάδα και Μάλτα από 

περιπτώσεις χειραγώγησης στον αθλητισμό 

και άλλων σχετικών απειλών και παράνο-

μων δραστηριοτήτων. Οι νέοι ποδοσφαιρι-

στές και οι ποδοσφαιρίστριες λαμβάνουν 

περιορισμένη ενημέρωση κατά των χειρα-

γωγημένων αγώνων, παρόλο που εκτίθενται 

στους ίδιους  – αν όχι υψηλότερους – κιν-

δύνους. Για παράδειγμα η μη προβολή των 

αγώνων από ΜΜΕ και οι χαμηλοί ή ανύπαρ-

κτοι μισθοί σε αυτές τις ηλικίες και κατηγο-

ρίες είναι παράγοντες υψηλού κινδύνου. Ο 

ΠΑ.Σ.Π. συμμετέχει ως συνεργάτης στο πρό-

γραμμα με σκοπό να ενημερώσει, να εκπαι-

δεύσει και να προστατεύσει τους νέους πο-

δοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστριες 

στην Κύπρο από περιπτώσεις χειραγώγησης 

αγώνων και τις επιπτώσεις τους.
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Η παρουσία της Εθνικής ομάδας των Ανδρών 
στις δύο τελευταίες επίσημες διοργανώσεις 
χαρακτηρίστηκε από μεγάλη αστάθεια τόσο 
από πλευράς αποτελεσμάτων όσο και εμφανί-
σεων. Οι διεθνείς μας, κακά τα ψέματα, αδικούν 
τον εαυτό τους αφού έχουν αρετές για περισσό-
τερα πράγματα. Όμως, εκεί που πάνε να κάνουν 
ένα βήμα μπροστά, στην επόμενη υποχρέωση 
κάνουν δύο βήματα πίσω. 
Είναι ενδεικτικό ότι ενώ η τριάδα παιχνιδιών τον 
Μάρτιο του 2021 για τα προκριματικά του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ είχε θετικό 
πρόσημο, η συνέχεια τον Φθινόπωρο ήταν απο-
καρδιωτική, με αποτέλεσμα να τερματίσουμε 
στην 5η θέση του ομίλου μας, με μόλις πέντε 
βαθμούς. 
Όμως προηγουμένως είχαμε... πατώσει στον 
όμιλο του Nations League με αποτέλεσμα τον 
Μάρτιο του 2022, να υποχρεωθούμε να μπούμε 
στη ψυχοφθόρα διαδικασία για παραμονή στη 
Γ΄ Κατηγορία της νεοσύστατης διοργάνωσης. 
Με ισοπαλία 0-0 στην Εσθονία και νίκη με 2-0 
στο «ΑΕΚ Αρένα» (Μαρίνος Τζιωνής και Πιέρος 
Σωτηρίου τα γκολ), τουλάχιστον αποφεύχθηκε 
ο υποβιβασμός και έφταιξε κάπως το κλίμα. Τα 
αποτελέσματα της Εθνικής μας και η βαθμολο-
γία του 8ου ομίλου για τα προκριματικά του 
Μουντιάλ: 

1η αγωνιστική (24/03/2021) 

Κύπρος – Σλοβακία                                          0-0 

2η αγωνιστική (27/03/2021) 

Κροατία – Κύπρος                                            1-0 

3η αγωνιστική (30/03/2021) 

Κύπρος – Σλοβενία                                          1-0 

4η αγωνιστική (01/09/2021) 

Μάλτα – Κύπρος                                               3-0 

5η αγωνιστική (04/09/2021) 

Κύπρος – Ρωσία                                                0-2 

6η αγωνιστική (07/09/2021) 

Σλοβακία – Κύπρος                                          2-0 

7η αγωνιστική 08/10/2021) 

Κύπρος - Κροατία                                             0-3 

8η αγωνιστική (11/10/2021) 

Κύπρος - Μάλτα                                                2-2 

9η αγωνιστική (11/11/2021) 

Ρωσία - Κύπρος                                                 6-0 

10η αγωνιστική (14/11/2021) 

Σλοβενία - Κύπρος                                           2-1 

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 

Τουλάχιστον δεν υποβιβαστήκαμε 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Κροατία                 7-2-1         21-4          23 

2. Ρωσία                     7-1-2         19-6          22 

3. Σλοβακία              3-5-2        17-10         14 

4. Σλοβενία               4-2-4        13-12         14 

5. Κύπρος                  1-2-7         4-21           5 

6. Μάλτα                    1-2-7         9-30           5 
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Δυστυχώς και κατά την περσινή περίοδο αλλά 
και τη φετινή, αρκετοί διεθνείς ποδοσφαιριστές 
καλούνται να ξεκουραστούν ελάχιστα έως κα-
θόλου. Τον Ιούνιο του 2021 υπήρχαν φιλικές 
υποχρεώσεις, ενώ φέτος στο πρώτο δεκαπεν-
θήμερο του Ιούνη είχαμε τέσσερις αγώνες για 
το Nations League. Ο ΠΑ.Σ.Π. εξέδωσε ανακοί-
νωση πριν από τους προαναφερθέντες αγώνες 
και αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία στους διε-
θνείς Εθνική, εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για 
το κοπιαστικό πρόγραμμα. «Οι διεθνείς μας 
χρειάζονται και καλή δύναμη και ψυχικό κου-
ράγιο αφού δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν 
από το διεθνές φαινόμενο των βεβαρημένων 
προγραμμάτων και των συνεχόμενων παιχνι-
διών χωρίς ξεκούραση». Σταθήκαμε στο γεγο-

νός ότι λίγες μέρες μετά το τέλος των υποχρε-
ώσεών τους, μερικοί θα έπρεπε να ξεκινήσουν 
προετοιμασία με την ομάδα τους για την νέα 
σεζόν. «Αυτό μπορεί να έχει πολλές επιπτώσεις 
στη σωματική τους υγεία», τονίζαμε ενδεικτικά 
στην ανακοίνωση. Επιπρόσθετα επισημάναμε 
πως «είναι πολύ σημαντικό για τη ψυχική υγεία 
κάθε ποδοσφαιριστή, να έχει περίοδο συνεχό-
μενης ξεκούρασης εκτός σεζόν. Πολύ πιο ση-
μαντικό από ίδιο αριθμό σπαστών ρεπό μέσα 
στη σεζόν. Τρανό παράδειγμα διεθνώς είναι οι 
μεγάλες εταιρείες, τραπεζικοί οργανισμοί και 
δημόσιες υπηρεσίες που θεσπίζουν τη συνε-
χόμενη άδεια του καλοκαιριού, ώστε να καθα-
ρίζει και να ξεκουράζεται το μυαλό στο πλαίσιο 
πολλών ερευνών ψυχικής υγείας». 

Με άλλες βλέψεις μπήκαμε στους αγώνες του 
Nations League αλλά αλλού οδηγούμαστε. 
Προηγήθηκε η παραμονή στην κατηγορία και 
κάπου εκεί, υπήρξε η πίστη και η πεποίθηση 
για καλή πορεία, μακριά από την περιπέτεια 
των μπαράζ. Οι δύο βαθμοί σε τέσσερις αγώνες 
στο κοπιαστικό δωδεκαήμερο του Ιουνίου (2-
14), μας αναγκάζει να παίξουμε… ρέστα για να 
σώσουμε την παρτίδα και να μην τερματίσουμε 
τελευταίοι στον δεύτερο όμιλο της τρίτης κα-
τηγορίας. Και οι δύο βαθμοί ήρθαν κόντρα στη 
Βόρειο Ιρλανδία. Μάλιστα, στον τελευταίο αγώ-
να στο Μπέλφαστ, το αντιπροσωπευτικό μας 
συγκρότημα βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 
2-0, με ισάριθμα γκολ του Ανδρόνικου Κακουλ-
λή αλλά ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις και 
το ισόπαλο 2-2, άφησε πικρή γεύση. Τον Σε-
πτέμβριο θα πρέπει να γίνουν υπερβάσεις αλλά 
δεν εξαρτάται μόνο από τα πόδια των διεθνών 
μας καθώς θα πρέπει να μην παίρνει τα ίδια ή 
καλύτερα αποτελέσματα η Βόρειος Ιρλανδία.  

Στις 24 Σεπτεμβρίου η Κύπρος θα υποδεχθεί 
την πρωτοπόρο και απόλυτη Ελλάδα στις 21:45 
στο «ΑΕΚ Αρένα» και θα ολοκληρώσει τις υπο-
χρεώσεις της στις 27 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας 
με το Κόσοβο (21:45) και όλοι ευχόμαστε να 
αποφευχθεί η τελευταία θέση στον όμιλο και 
μαζί τα μπαράζ παραμονής στη Γ΄ Κατηγορία 
τα οποία είναι προγραμματισμένα για το Μάρ-
τιο του 2024.  Τα αποτελέσματα και η βαθμο-
λογία του ομίλου μας στη Γ΄ Κατηγορία του Na-
tions League: 

1η αγωνιστική 

Κύπρος - Κόσοβο                                           0-2 

Β. Ιρλανδία - Ελλάδα                                     0-1 

2η αγωνιστική 

Κύπρος - Β. Ιρλανδία                                     0-0 

Κόσοβο - Ελλάδα                                           0-1 

3η αγωνιστική 

Ελλάδα - Κύπρος                                            3-0 

Κόσοβο - Β. Ιρλανδία                                    3-2 

4η αγωνιστική 

Β. Ιρλανδία - Κύπρος                                     2-2 

Ελλάδα - Κόσοβο                                           2-0 

5η αγωνιστική (24/09) 

Κύπρος - Ελλάδα 

Β. Ιρλανδία - Κόσοβο 

6η αγωνιστική (2709) 

Κόσοβο - Κύπρος 

Ελλάδα - Β. Ιρλανδία 

Δεν παίρνουν ανάσες οι διεθνείς 

Ρέστα μπας και σωθεί η παρτίδα 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Ελλάδα                  4-0-0          7-0           12 

2. Κόσοβο                 2-0-2          5-5            6 

3. Β. Ιρλανδία           0-2-2          4-6            2 

4. Κύπρος                  0-2-2          2-7            2 
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Μεγάλες στιγμές έζησαν οι διεθνείς μας φου-
τσαλιστές τον Απρίλιο στη Νορβηγία, στο πλαί-
σιο της προ-προκριματικής φάσης του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου Φούτσαλ 2024. Κατάφεραν να 
κάνουν τη μεγάλη υπέρβαση και να βρεθούν 
στην επόμενη φάση της προκριματικής φάσης, 
κόντρα στα προγνωστικά. Η Κύπρος ολοκλή-
ρωσε την προσπάθεια της με πέντε βαθμούς, 
όσους και η Δανία που πέρασε επίσης στην 
επόμενη φάση. Εκτός συνέχειας έμεινε η Νορ-
βηγία που πήρε τέσσερις βαθμούς και η Μάλτα 
που εξασφάλισε έναν βαθμό.  

«Υποκλίνομαι στους ποδοσφαιριστές μου για 
την προσπάθεια τους. Είναι τίμιοι και 

άξιοι πρεσβευτές του νησιού τους» 

δήλωσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Άθως Στυ-
λιανού, μετά το τέλος του τελευταίου αγώνα 
με τη Μάλτα που έληξε 2-2. Η αποστολή της 
Εθνικής αποτελείτο από τους: Κάρλο Κεντζε-
λιάν, Γκεβάρα Κάνζιο, Γιώργο Κρέκο, Νίκο Χα-
τζηγεωργίου, Νικόλα Σωκράτους, Κωνσταντίνο 
Κουλουμπρή, Αλέξη Τσίτσο, Παναγιώτη Σκαρ-
πάρη, Παρασκευά Ψηλογένη, Σάββα 
Ομήρου, Αναστάσιο Σκαμπύλη, Νεόφυτο Λα-
κούφη, Τάχα Ελ Κέμπε και Σέζαρ Περέϊρα. 

Στο main round θα συμμετάσχουν 36 ομάδες 
που θα χωριστούν σε 12 ομίλους των τριών 
ομάδων. Η κάθε ομάδα θα αγωνιστει σε τέσ-
σερις  αγώνες,  δύο εντός και  δύο εκτος 
έδρας. Η πρώτη ομάδα από κάθε όμιλο και οι 

τέσσερις καλύτερες δεύτερες ομάδες, θα προ-
κριθούν στον Elite Round. Οι υπόλοιπες οκτώ 
ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη θέ-
ση, θα αγωνιστούν σε πλέι οφ σε διπλούς αγώ-
νες εντός και εκτός έδρας και οι τέσσερις νι-
κήτριες θα προκριθούν επίσης στον Elite 
Round. Οι 20 ομάδες που θα προκριθούν στον 
El i te  Round,  θα χωριστούν σε πέντε 
ομίλους των τεσσάρων ομάδων και οι ομάδες 
που θα πάρουν την πρώτη θέση στον όμιλο 
τους θα προκριθούν στην τελική φάση της 
διοργάνωσης. Οι τέσσερις καλύτερες δεύτερες 
ομάδες στους ομίλους του Elite Round, θα 
αγωνιστούν σε πλέι οφ για να προκριθούν άλ-
λες δύο ομάδες στην τελική φάση. 
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Μπράβο λεβέντες!
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H πορεία που  
έφερε την υπέρβαση 
 

Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για την Εθνική μας ομάδα 
αφού στην πρεμιέρα επικράτησε με 3-2 της Νορβη-
γίας. Ο Τάχα Ελ Κέμπ, Αλέξης Τσίτσος και το αυτογκόλ 
του Βέλο ήταν αυτά που χάρισαν τη νίκη. Όμως το 
καθοριστικό βήμα έγινε κόντρα στη Δανία. Έπειτα 
από ένα συγκλονιστικό αγώνα, η Εθνική μας ομάδα 
έφερε ισοπαλία 2-2, με τον Κωσταντίνο Κουλουμπρή 
να σημειώνει και τα δύο γκολ. Παρά την πίεση, η Κύ-
προς άντεξε και πήρε τον πολύτιμο βαθμό. Στο τε-
λευταίο παιχνίδι, αρκούσε ένας βαθμός και μετά το 
2-2 κόντρα στην αδιάφορη Μάλτα, άρχισαν τα πα-
νηγύρια. Η Εθνική μας προηγήθηκε με 1-0 με τον 
Κουλουμπρή όμως οι Μαλτέζοι, μας έβαλαν δύσκολα, 
ανατρέποντας το σκορ. Ο Παναγιώτης Σκαρπάρης 
ισοφάρισε και το τελικό σφύριγμα έφερε ανακούφι-
ση. Τα αποτελέσματα στον όμιλο μας: 

1η αγωνιστική 

Δανία - Μάλτα                                                               8-0 

Νορβηγία - Κύπρος                                                     2-3 

2η αγωνιστική 

Δανία - Κύπρος                                                            2-2 

Νορβηγία - Μάλτα                                                      9-1 

3η αγωνιστική 

Μάλτα - Κύπρος                                                           2-2 

Νορβηγία - Δανία                                                        2-2 
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EΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΩΝ

Mε ανάμικτα συναισθήμα-
τα ολοκλήρωσε η Εθνική Ελ-

πίδων Κ-21 τις υποχρεώσεις 
της στον 4ο όμιλο της προκρι-
ματικής φάσης του Ευρωπαϊ-
κού Πρωταθλήματος. Κι αυτό 
γιατί άπαντες στο αντιπροσω-
πευτικό μας συγκρότημα, πί-
στευαν αλλά και έδειξαν ταυ-
τόχρονα πως είχαν τις ικανό-
τητες και τις δυνατότητες να 
τερματίσουν πιο ψηλά από 
την 5η θέση που εν τέλει κα-
τέλαβαν σε σύνολο 10 αγώ-

νων. Ναι μεν στο φινάλε 
ήρθε η βαριά ήττα με 5-
0 από την Ισλανδία αλλά 
γενικά, σε αυτό το οδοι-

πορικό, η Εθνική μας υπό τις οδηγίες 
του Γιάννη Οκκά στάθηκε αρκετά καλά 
και κοίταξε στα μάτια όλους τους αντι-
πάλους που τερμάτισαν πάνω από αυ-
τήν και άφησε υποσχέσεις για το μέλ-
λον μιας και αρκετοί παίκτες που αγω-
νίστηκαν θα βρίσκονται και στην επό-
μενη προκριματική σειρά. 

Η Κύπρος ολοκλήρωσε την προκριμα-
τική φάση πετυχαίνοντας τρεις νίκες, 
ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι σε αυτά τα 
παιχνίδια δεν δέχθηκε γκολ. Από κει 
και πέρα έφερε δύο ισοπαλίες, ενώ δέ-
χθηκε πέντε ήττες. Οι διεθνείς μας πα-
νηγύρισαν 16 γκολ, όσα και τα γκολ 
που δέχτηκαν. 

Όπως ανέφερε και ο Γιάννης Οκκάς σε 
τοποθετήσεις του, η θέση της Κύπρου 

θα μπορούσε να ήταν καλύτερη, αφού 
οι καλές εμφανίσεις δεν μετουσιώθη-
καν σε βαθμούς, ειδικά στα παιχνίδια 
με τη Λευκορωσία. Όμως, στα αξιοση-
μείωτα ήταν ότι η Ελλάδα, δεν μας κέρ-
δισε σε δύο παιχνίδια ενώ από την 
Ισλανδία, στο παιχνίδι που έγινε στην 
Κύπρο, ισοφαριστήκαμε στο 4ο λεπτό 
των καθυστερήσεων. Επιπρόσθετα, οι 
νεαροί διεθνείς μας έβαλαν δύσκολα 
στο εντός έδρας αγώνα με την πρω-
τοπόρο Πορτογαλία που ολοκλήρωσε 
στην 1η θέση, με εννιά νίκες και μόλις 
μία ισοπαλία. 

Δεν υπάρχουν άλλες επίσημες υποχρε-
ώσεις μέσα στο 2022 και έτσι η προε-
τοιμασία θα γίνεται με προπονήσεις 
και επίσημα φιλικά.

ΠΑΡΑ ΤΗΝ 5η ΘΕΣΗ, Η ΕΘΝΙΚΗ K-21, EIXE ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 

Άφησαν… Ελπίδες 
για το μέλλον 
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Ο Κωνσταντίνος Σεργίου με 806 λεπτά 
ήταν ο πρώτος σε συμμετοχές σε αυτή 
τη διαδρομή των δέκα παιχνιδιών της 
Εθνικής Ελπίδων. Ο ακραίος μπακ της 
Νέας Σαλαμίνας έπαιξε σε όλα τα παι-
χνίδια, όπως και ο Θωμάς Νικολάου.  

Ο Γιάννος Οκκάς έδωσε χρόνο συμμε-
τοχής σε 36 συνολικά ποδοσφαιριστές. 
Πίσω από τον Σεργίου ήταν ο τερμα-
τοφύλακας Στέφανος Κίττος (798) ενώ 
την πεντάδα έκλεισαν οι Χρίστος Σιέ-
λης (680), Θωμάς Νικολάου (585) και 
Ιωάννης Κωστή (554). Από εκεί και πέ-
ρα, ακολούθησαν: Γιώργος Ναούμ 
(514), Γιάννης Γερολέμου (502), Αν-
δρέας Καραμανώλης (450), Ανδρέας 
Κατσαντώνης (443), Αλέξανδρος Μι-
χαήλ (368), Χριστόφορος Φραντζής 

(360), Στραχίνια Κέρκεζ (315), Χαρά-
λαμπος Χαραλάμπους (291), Ραφαήλ 
Μάμας (284), Νικόλας Παναγιώτου 
(270), Έκτορ Κυπριανού (270), Σταύρος 
Γαβριήλ (266), Ιάσωνας Πικής (237), 
Ανδρέας Χρυσοστόμου (236), Ανδρό-
νικος Κακουλλής (199), Δανιήλ Παρού-
της (197), Πάρης Πολυκάρπου (182), 
Κωνσταντίνος Ηλία (173), Μιχάλης Ιω-
άννου (172), Γιώργος Οκκάς (159), Ρού-
ελ Σωτηρίου (145), Γιάννης Σατσιάς 
(97), Μιχάλης Κυριάκου (90), Χένρι 
Μπέιτς Ανδρέου (45), Φίλιππος Ευτυ-
χίδης (39), Βάσος Δημοσθένους (28), 
Παναγιώτης Λουκά (15), Ανδρέας Χα-
τζηγαβριήλ (12), Δημήτρης Αβραάμ 
(6), Ευαγόρας Αντωνίου (4), Ραφαήλ 
Μιχαήλ (3).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ελλάδα - Κύπρος                                             0-0 

Λίχτενσταϊν - Κύπρος                                    0-6 

(Ρ. Σωτηρίου, Α. Κακουλλής, Κωστή, Χαρ.  
Χαραλάμπους, Παρούτης, Ε. Κυπριανού) 

Κύπρος - Λίχτενσταϊν                                    6-0 

(Α. Κακουλλής (2), Κωστή (2), Γερολέμου, Πικής) 

Κύπρος - Πορτογαλία                                    0-1 

Πορτογαλία - Κύπρος                                    6-0 

Κύπρος - Λευκορωσία                                   0-1 

Κύπρος - Ισλανδία                                          1-1 

(Γερολέμου) 

Λευκορωσία - Κύπρος                                   2-0 

Κύπρος - Ελλάδα                                             3-0 

(Κατσαντώνης, Θωμάς Νικολάου, Ναούμ) 

Ισλανδία - Κύπρος                                          5-0 

 
* Οι Ανδρόνικος Κακουλλής και Ιωάννης Κωστή 
βρήκαν δίχτυα από τρεις φορές σε αυτό το οδοι-
πορικό, ενώ δύο φορές σκόραρε ο Γιάννης Γερο-
λέμου. Γκολ με το εθνόσημο πανηγύρισαν οι Ρό-
ουελ Σωτηρίου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Δα-
νιήλ Παρούτης, Έκτορ Κυπριανού, Ανδρέας Κα-
τσαντώνης, Θωμάς Νικολάου, Ιάσωνας Πικής και 
Γιώργος Ναούμ. 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1. Πορτογαλία        10      9-1-0       41-3       28 

2. Ισλανδία              10      5-3-2       25-7       18 

3. Ελλάδα                 10      5-2-3     16-10     17 

4. Λευκορωσία       10      4-0-6     16-15     12 

5. Κύπρος                 10      3-2-5     16-16     11 

6. Λιχτενστάιν         10     0-0-10     0-63        0  

Πρωτιά για Σεργίου στα αγωνιστικά λεπτά 
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Σε ρυθμούς προετοιμασίας βρίσκεται η Εθνική 
Νέων Κ-19 ώστε να είναι έτοιμη για τους αγώνες 
του Νοεμβρίου που αφορούν την προκριμα-
τική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 
Νέων Κ-19.  

Η Κύπρος κληρώθηκε στον 3o όμιλο και θα αντι-
μετωπίσει το Κόσοβο, τη Σουηδία και την Ου-
κρανία. Ασφαλώς είναι μία νέα πρόκληση για 
τους νέους μας οι οποίοι υπό την καθοδήγηση 
του Σάσα Γιοβάνοβιτς θα κάνουν ότι μπορούν 
να πετύχουν την υπέρβαση. Οι αγώνες των προ-
κριματικών ομίλων θα διεξαχθούν από τις 17 

μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2022 στη Σουηδία. 

Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο και η κα-
λύτερη τρίτη ομάδα από όλους τους ομίλους, θα 
προκριθούν στον Elite Round. Η τελική φάση 
θα γίνει το 2023 στη Μάλτα, με τη διοργανώτρια 
χώρα να συμμετάσχει στα τελικά χωρίς να μπει 
στη διαδικασία προκριματικών αγώνων.  

Οι τελευταίες επίσημες υποχρεώσεις ήταν τον 
Νοέμβριο του 2021 όπου το αντιπροσωπευτικό 
μας συγκρότημα έπαιξε στο Ισραήλ για την 
προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωτα-
θλήματος Κ-19 της UEFA.  

Με δύο ήττες και μία ισοπαλία, η Εθνική μας 
ολοκλήρωσε στην 3η θέση του ομίλου της 
(4ος). Στην πρεμιέρα έχασε με 1-0 από τη διορ-
γανώτρια χώρα, το Ισραήλ, ακολούθησε η βα-
ριά ήττα από την Ολλανδία (2-2) και στο φινάλε 
εξήλθε ισόπαλη 2-2 με τη Μολδαβία. Όλα τα 
αποτελέσματα: 

Ισραήλ - Κύπρος..................................................1-0 

Ολλανδία - Κύπρος.............................................5-0 

Μολδαβία - Κύπρος ...........................................2-2 

(Kωνσταντίνος Μαρνέρου - Κωνσταντίνος Χρί-
στου).

Φουλάρει για  
τη νέα πρόκληση 
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Σε... καραντίνα μέχρι τον Ιούνιο του 2021, 
δηλαδή για 15 μήνες ήταν η Εθνική μας 
ομάδα Παίδων K-17 λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού και την ακύρωση των διε-
θνών αγώνων. Σιγά-σιγά όμως υπό τις 
οδηγίες του Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη 
ξεκίνησε την προετοιμασία για την προ-
κριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρω-
ταθλήματος K-17 που φιλοξενήθηκε από 
τις 26 Οκτωβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου 
στην Ελλάδα. 

Εκεί όπου το αντιπροσωπευτικό μας συ-

γκρότημα προσπάθησε για την υπέρβα-
ση αλλά έμεινε εκτός λόγω διαφοράς τερ-
μάτων με αντίπαλο τη Γαλλία. Συγκεκρι-
μένα οι δύο ομάδες μάζεψαν από τέσσε-
ρις βαθμούς όμως η τρικολόρ πέτυχαν 
τέσσερα γκολ και δέχθηκαν δύο ενώ η 
Εθνική μας πέτυχε δύο και δέχθηκε τέσ-
σερα. Τα αποτελέσματα της Εθνικής είχαν 
ως εξής:  

Ελλάδα - Κύπρος.......................................3-0 

Γαλλία - Κύπρος ........................................1-1 

Κύπρος - Μολδαβία .................................1-0 

K-16 / K-15 

Mοντάρισμα μέσω 
διεθνών φιλικών 
Μέσω διεθνών φιλικών, ανά σύντομα χρονικά 
διαστήματα προετοιμάζονται οι Εθνικές ομά-
δες των Παίδων Κ-16 και Κ-15. Συγκεκριμένα 
η ΚΟΠ σε συνεργασία με την UEFA διοργανώ-
νουν αναπτυξιακά τουρνουά μιας και η Ευρω-
παίκή συνομοσπονδία δεν περιλαμβάνει στο 
καλεντάρι της, επίσημους αγώνες για αυτές 
τις ηλικιακές κατηγορίες. 

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής της K-16 Φί-
λιππος Φιλίππου και ο προπονητής της Εθνικής 
Κ-15, Πάμπος Πίττας, με συχνές προπονήσεις, 
προσπαθούν να δουν το υλικό που υπάρχει 
στις κατηγορίες αυτές έτσι ώστε να δουλευτεί 
για τις πιο πάνω Εθνικές ομάδες. Το επόμενο 
χρονικό διάστημα είναι προγραμματισμένα 
να γίνουν και άλλα αναπτυξιακά τουρνουά.

Εκτός στις… λεπτομέρειες 
K-17 

«Προθέρμανση» για τον Νοέμβριο 
Στο διάστημα που ακολούθησε δόθηκαν αρκετά φιλικά 
και σιγά-σιγά η Εθνική μας μπαίνει σε ρυθμούς προετοι-
μασίας ενόψει της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17. Η Κύπρος κληρώθηκε 
στον 11ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει το Γιβραλτάρ, τη 
Ρωσία και τη Σερβία. Οι αγώνες θα γίνουν τον Νοέμβριο 
στην Κύπρο. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο και 
οι τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες θα προκριθούν στον 
Elite Round, εκεί όπου προκρίθηκαν χωρίς αγώνες οι δύο 
πρώτες χώρες στην κατάταξη, η Ολλανδία και η Ισπανία.
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Πολύ πιεσμένο ήταν και θα είναι το πρόγραμμα 
για την Εθνική Νεανίδων σε αυτή την αγωνι-
στική σεζόν. Και μάλιστα, μετά από δύο χρόνια 
αποχής από επίσημα παιχνίδια αφού λόγω της 
πανδημίας, οι τελευταίες επίσημες υποχρεώσεις 
ήταν τον Οκτώβριο του 2019. 

Με αλλαγμένα πρόσωπα κατά μεγάλο ποσο-
στό, τον Οκτώβριο του 2021 μπήκε στη μάχη 
για τον 1ο όμιλο της προκριματικής φάσης του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-19 που φιλο-
ξενήθηκαν στο Μογκίλεφ της Λευκορωσίας. 
Παρά την προσπάθεια, δεν ήρθε νικηφόρο κα-
νένα νικηφόρο αποτέλεσμα και η επιστροφή 
περιλάμβανε τρεις ήττες. Τα αποτελέσματα εί-
χαν ως εξής:  

Λευκορωσία - Κύπρος ..................................6-0 

Νησιά Φαρόε - Κύπρος.................................2-0 

Μολδαβία - Κύπρος.......................................4-2 

Με τρεις ήττες ολοκλήρωσε η Εθνική μας ομά-
δα Νεανίδων την προσπάθειά της και στον 6ο 
όμιλο της Β΄ Κατηγορίας του Ευρωπαϊκού Πρω-
ταθλήματος που φιλοξενήθηκε τον Απρίλιο 
στην Τουρκία.  

Σε αυτή την προκριματική φάση το συγκρότη-
μα του Σάββα Σοφοκλέους πλησίασε κοντά 
στην εξασφάλιση βαθμολογικού κέρδους αφού 
στην πρεμιέρα έχασε στις λεπτομέρειες από 
τη διοργανώτρια χώρα. 

Τουρκία - Κύπρος...........................................3-2 

Αλβανία - Κύπρος...........................................2-0 

Ισραήλ - Κύπρος .............................................3-0 

Νέα πρόκληση 
Η Εθνική μας ομάδα των Νεανίδων στη νέα 
διοργάνωση κληρώθηκε στον 1ο όμιλο της Β΄ 
Κατηγορίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 
Aντίπαλοι της θα είναι Κροατία, το Αζερμπαϊ-
τζάν και το Μαυροβούνιο.  

Οι αγώνες του ομίλου θα διεξαχθούν στην 
Κροατία από τις 4 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Η 
νικήτρια ομάδα του ομίλου θα ανέβει στην Α΄ 
Κατηγορία. Αναμφίβολα είναι μία ακόμη πρό-
κληση και στόχος είναι η εξασφάλιση βαθμο-
λογικού κέρδους.

Πιεσμένο  
το πρόγραμμα  
αλλά μπόλικες 
εμπειρίες 

Πρώτο γκολ και πρώτος βαθμός 
EΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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Το οδοιπορικό της Εθνικής Γυναικών στον 3ο όμιλο 

της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 

2023, θα είναι χωρίς αμφιβολία, σημείο αναφοράς 

από εδώ και μπρος. Και αυτό γιατί, στην τρέχουσα 

προκριματική σειρά, το συγκρότημα του Άγγελου 

Τσολάκη πέτυχε το πρώτο του γκολ σε επίσημη διορ-

γάνωση και αυτό έγινε κόντρα στη Λευκορωσία στις 

17 Σεπτεμβρίου 2021 με την Άντρη Βιολάρη να σκο-

ράρει στην ήττα με 4-1. Λίγες εβδομάδες μετά, στις 

26 του Νοεμβρίου του 2021, απέναντι στον ίδιο αντί-

παλο, ήρθε και ο πρώτος ιστορικός βαθμός σε επί-

σημο αγώνα! Η Φιλίππα Σάββα πέτυχε το γκολ το 

οποίο αποδείχθηκε ικανό για να φέρει την ισοπαλία 

(1-1) στο «ΑΕΚ Arena», αν και σε αυτή την αναμέτρη-

ση, η Εθνική μας μπορούσε ακόμη και για τη νίκη. 

Όχι για βαθμολογικούς σκοπούς αλλά για το πρεστίζ. 

Παρά το γεγονός ότι κάποια αποτελέσματα ήταν βα-

ριά, αυτό που μένει είναι οι εμπειρίες και μέσα από 

αυτούς τους αγώνες οι παίκτριες μας θα βελτιωθούν 

ώστε στις επόμενες υποχρεώσεις, να παρουσιάσουν 

καλύτερο πρόσωπο ώστε να έρθει και το νικηφόρο 

αποτέλεσμα. Το φινάλε θα δοθεί την 1η Σεπτεμβρίου 

εντός έδρας με αντίπαλο την Τσεχία, σε μία αναμέ-

τρηση που υπάρχει το κίνητρο της νίκης.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Λευκορωσία - Κύπρος         4-1 Τσεχία - Κύπρος                    8-0 Κύπρος - Ολλανδία               0-8 Ισλανδία - Κύπρος                5-0 Κύπρος - Λευκορωσία         1-1 Κύπρος - Ισλανδία                0-4 Ολλανδία - Κύπρος            12-0 
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The Pancyprian Footballers 

Association (PASP) is the 

official footballers’ union in 

Cyprus representing, male and 

female, Cypriot and 

international, footballers 

playing in Cyprus. PASP is an 

official member of FIFPro, the 

worldwide representative 

union of footballers.  
 

l Last year, a major event took place in 

Cyprus. Specifically, last September, PASP 

successfully hosted the “FIFPro Division 

Europe Cyprus 2021” congress. During this 

event, PASP’s Executive President Mr. Spy-

ros Neofytidis was re-elected vice President 

of the board of FIFPro Division Europe. It 

is a special honour both for our Association 

and for Cypriot sports in general. The con-

ference was attended by officials from 

both FIFPro and UEFA. 

 

l Once again, all the award ceremonies 

by PASP were held with absolute success. 

PASP at the end of the season, organized 

four award ceremonies, in addition to the 

weekly prizes for the players (top goal, top 

save, best 11, MVP of the week, golden 

gloves). All the top football players of the 

First Division were awarded during the 

glamorous gala dinner of “PASP FOOTBALL 

AWARDS 2021/22”. The other official 

awards organized by PASP were “PASP 

BEST11 WOMEN’S AWARDS 2021/22”, 

“PASP BEST11 B’  DIVISION AWARDS 

2021/22” and “PASP BEST11 U19 A’ DIVI-

SION AWARDS 2021/2”. By voting among 

their colleagues, the footballers deter-

mined the winners of the honorary awards. 

The Executive President of our Association 

praised the efforts and sacrifices of the 

players who kept football alive during the 

pandemic. 
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Season's Summary in English
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l The decision of the CFA to "raise" the min-

imum salary to only €150, for professional 

footballers was arbitrary and completely 

unjustified. Our Association is taking various 

actions to overturn the absurd decision. 

Additionally, PASP has continued its efforts 

to establish a thermal stress protocol for 

the protection of footballers.  

l PASP held the award ceremony of the 

FIFPro Merit Award to footballers of the Na-

tional Women’s team. The national team 

players received this award after their ac-

tivism in favor of gender equality, claiming 

an equal daily allowance for their partici-

pation in the National team. The awards 

were presented by the President of the 

House of Representatives, Ms. Annita Dim-

itriou.  

 

l  From the very beginning, PASP and its 

members embraced the non-profit organ-

ization “Charity Idols Cyprus”. CharityI-

dols.com website executes regular auc-

tions with sports memorabilia, taking ad-
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vantage of the fans’ thirst to acquire an 

authentic collectible item, and turning it 

into financial support for charities. A 

Barcelona jersey signed by Lionel Messi 

was among the many items offered by 

PASP and our partners. Through Charity 

Idols, we helped among many the Yellow 

Line foundation, the Association for the 

Prevention and Combating of Domestic 

Violence as part of the Equal Rights cam-

paign and many children in need.  

 

l Gaining the qualifications for an alterna-

tive career is very important for the players. 

PASP continues to offer scholarships to its 

members. Whether it is a university degree 

or vocational training (for example a foot-

ball analyst seminar), any additional qual-

ification is important for players and an as-

set for their future. Martha Avgousti grad-

uated having received the support of the 

PASP Scholarship program and she ex-

plained why footballers and especially fe-

males need an alternative career. In addi-

tion, FIFPro praised the Cypriot internation-

al football player Maria Ioannou, who is also 

a nurse! Nikos Evagorou said that his dream 

came true, while Kyriakos Paraskevas said 

that his studies were a wonderful journey 

of knowledge and experience.  

 

l Τhe «Combating Match Fixing in Club 

Football Non-Competitive Matches» Eras-

mus program was presented by PASP on 

14/12/2021. The main conclusion drawn 

from the research phase is that, while the 

matches set up in the official competitions 

are regulated by law, there is no such reg-

ulation for friendly games, at least for Eu-

ropean countries. In addition, last season 

PASP launched a campaign to support foot-

ballers in the field of mental health, which 

is of utmost importance for our Association.
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Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) επιθυμεί να ευχαριστήσει τους χορηγούς της, 

για τη στήριξη που πρόσφεραν στους πρωταγωνιστές του αγαπημένου μας αθλήματος,  

εν μέσω μίας ιδιαίτερα σκληρής και δύσκολης περιόδου. Σας ευχαριστούμε θερμά!

Γι΄ άλλη μια χρονιά, το τμήμα μάρκετινγκ του 

ΠΑ.Σ.Π. έδωσε την ευκαιρία στα μέλη του να 

παραλάβουν το πλούσιο βιβλιάριο εκπτώσεων 

του Συνδέσμου, το οποίο δίνει την ευκαιρία 

στα μέλη να επωφεληθούν από εκπτώσεις άνω 

των 500 ευρώ, σε δεκάδες 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. Παράλληλα, μετά από συμφωνία με τον 

Σύνδεσμο Κυπρίων Προπονητών 

Ποδοσφαίρου και την Ένωση Αθλητικογράφων 

Κύπρου, το βιβλιάριο δίνεται και στα μέλη των 

δύο φορέων, ενισχύοντας έτσι την όλη 

προσπάθεια.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 

Μεγάλη βοήθεια στα μέλη! 

Χορηγοί μετάδοσης

Χορηγοί φιλοξενίας

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α   
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  103   

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

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

Τις καλύτερες ενδεκάδες του κόσμου σε 
άντρες και γυναίκες για το 2021 ανακοίνωσαν 
FIFA και FIFPRO. Ο ΠΑ.Σ.Π. συγχαίρει όλους 
τους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρί-
στριες για τις επιδόσεις τους. Πάντως, η εν-
δεκάδα που ανακοινώθηκε στους άνδρες 
ήταν… φουλ επιθετική αφού επιλέχθηκε ως 

σύστημα το 3-3-4 και περιλαμβάνει όλα τα 
μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαί-
ρου. Όλα… πλην του Κιλιάν Εμπαπέ!  Ως 
ΠΑ.Σ.Π. είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που 
για μία ακόμη χρονιά οι ποδοσφαιριστές και 
ποδοσφαιρίστριες στην Κύπρο έλαβαν μέρος 
στη διαδικασία ανάδειξης των κορυφαίων. 

THE BEST (ΑΝΔΡΕΣ) 

Τερματοφύλακας: Gianluigi Donnarumma (AC Mi-

lan/Paris Saint-Germain) 

Αμυντικοί: David Alaba (FC Bayern/Real Madrid CF), 

Leonardo Bonucci (Juventus FC) and Ruben Dias 

(Manchester City FC) 

Μέσοι: Kevin De Bruyne (Manchester City FC), Jorgin-

ho (Chelsea FC) and N’Golo Kante (Chelsea FC)  

Επιθετικοί: Cristiano Ronaldo (Juventus FC/Manches-

ter United FC), Erling Haaland (BV Borussia 09 Dort-

mund), Robert Lewandowski (FC Bayern) and Lionel 

Messi (FC Barcelona/Paris Saint-Germain)  

THE BEST (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) 

Τερματοφύλακας: Christiane Endler (Paris Saint-Ger-

main/Olympique Lyon) 

Αμυντικοί: Millie Bright (Chelsea FC Women), Lucy 

Bronze (Manchester City WFC), Magdalena Eriksson 

(Chelsea FC Women) and Wendie Renard (Olympique 

Lyo) 

Μέσοι: Estefanía Banini (Levante UD/Atletico Madrid 

Femenino), Barbara Bonansea (Juventus FC Women) 

and Carli Lloyd (NJ/NY Gotham FC) 

Επιθετικοί: Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema 

(Arsenal WFC) and Alex Morgan (Tottenham Hotspur 

FC Women/Orlando Pride/San Diego Wave FC) 

 

Οι κορυφαίοι του πλανήτη 



Progress through Excellence






