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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Μπνξεί ε επνρή ηεο αιάλαο λα αλήθεη πξν πνιινύ ζηε ζθαίξα ησλ λνζηαιγηθώλ 

δηεγήζεσλ θαη ε γνεηεία ηνπ πνδνζθαίξνπ λα ζάκπσζε από ηα απαλσηά εγρώξηα 

θαη δηεζλή ζθάλδαια δηαθζνξάο, παξακέλεη, σζηόζν, ην κνλαδηθό παηρλίδη πνπ 

πξνθαιεί ηόζν έληνλεο ζπγθηλήζεηο ζε πνιηηηθνύο, δηαλννύκελνπο, νπαδνύο, 

δηαηηεηέο, πξνπνλεηέο θαη βεβαίσο παίρηεο. Καη ε αιήζεηα είλαη όηη απηνί νη 

ηειεπηαίνη εύθνια αλαγνξεύνληαη ζε εμαηξεηηθά ηπρεξνύο αλζξώπνπο. Έθαλαλ ην 

παηδηθό ηνπο ρόκπη επάγγεικα θαη ηελ εθεβηθή ηνπο θαληαζίσζε θαξηέξα. Όηαλ 

ρηιηάδεο ζπλνκήιηθνί ηνπο θνπηάδαλ ζηα θνηηεηηθά ακθηζέαηξα θαη αγσληνύζαλ 

έπεηηα από θάζε ζπλέληεπμε, εθείλνη (όζνη αγσλίζηεθαλ ζε πςειό επίπεδν) είραλ 

απνθηήζεη αλαγλσξηζηκόηεηα θαη ρξήκα. 

«Μέρξη εδώ όια πάλε θαιά» πνπ έιεγε θη ν ζθελνζέηεο Μαηηέ Κάζζνβηηο. Τη 

γίλεηαη, όκσο, παξαθάησ θαη δε όηαλ απηό ην «παξαθάησ» δελ είλαη θαζόινπ 

απξνζδηόξηζην αιιά ζαθώο θαη απζηεξώο νξηζκέλν ζηελ ειηθία ησλ 35-37 εηώλ; 

Γηαηί όιεο νη ζξπιηθέο βηνγξαθίεο, νη ηαηλίεο θαη ηα ληνθηκαληέξ γηα ηνπο «ζενύο» 

ησλ γεπέδσλ ζηακαηάλε ζην ηειεπηαίν γθνι; Πώο είλαη ε δσή κεηά ην 

πνδόζθαηξν; 

Γηαηί ππάξρεη δσή θαη κεηά… κόλν πνπ είλαη ιηγόηεξν ιακπεξή, αθνύ νη ήξσεο 

κεηαηξέπνληαη μαθληθά ζε θνηλνύο ζλεηνύο, ν ήρνο ηνπ παξαηεηακέλνπ 

ρεηξνθξνηήκαηνο ζβήλεη θαη νη Κπξηαθέο απιώλνληαη κειαγρνιηθέο θαιύπηνληαο 

ην θελό. Βιέπεηο, γηα έλαλ επαγγεικαηία πνδνζθαηξηζηή ε θιεςύδξα γπξλάεη 

αληίζηξνθα από ηελ πξώηε κέξα ηεο θαξηέξαο ηνπ θαη βξίζθεηαη πνιύ ζύληνκα ζ’ 

έλα εληειώο θαηλνύξγην ηνπίν πνπ ζέιεη κεγάιε πξνεηνηκαζία θαη ςύρξαηκε 

δηαρείξηζε γηα λα κελ θαηαζηεί ηξαπκαηηθό. «Τε κία κέξα βξίζθεζαη κπξνζηά ζε 

έλα θνηλό 60.000 – 80.000 θόζκνπ. Παίδεηο ζηελ εζληθή νκάδα. Γίλεηο 

ζπλεληεύμεηο. Όινη ζε παξαθνινπζνύλ. Τελ επόκελε κέξα ζηακαηάο. Γελ είζαη 

ηίπνηα. Καλείο δε κηιάεη γηα ζέλα πηα. …………», εμνκνινγήζεθε πξόζθαηα ν 

42ρξνλνο ζήκεξα ακεξηθαλόο πξώελ ηεξκαηνθύιαθαο Τδόλη 

Γνπόθεξ, πεξηγξάθνληαο πώο ν ίδηνο βίσζε απηή ηε κεηάβαζε. 

Παξόκνηεο εκπεηξίεο έρνπλ ρηιηάδεο παιαίκαρνη πνδνζθαηξηζηέο, κόλν πνπ απηέο 

ζπάληα δηαπεξλνύλ ην πέπιν ηεο ζησπήο θαη βγαίλνπλ ζηε δεκνζηόηεηα. Τν 
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πνδόζθαηξν σο θαηεμνρήλ ρώξνο επηζεηηθήο αξξελσπόηεηαο δεκηνπξγεί απηόκαηα 

κία ηδηόηππε νκεξηά, όπνπ ηόζν νη ελ ελεξγεία όζν θαη νη παιαίκαρνη παίθηεο 

απνθεύγνπλ λα κηιήζνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο κε ηξόπν πνπ κπνξεί λα θαηαδείμεη 

ηελ ηξσηόηεηα ηνπο θαη λα απνδνκήζεη κηα θαιά θηινηερλεκέλε ζηηβαξή δεκόζηα 

εηθόλα. Με απηή ηελ έλλνηα ην θνκκάηη ηνπ βηώκαηνο, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ελ γέλεη είλαη ζέκαηα ηακπνύ πνπ γηα ηνλ θαζέλα παξακέλνπλ 

βαζηά αλνκνιόγεηα θαη εζσηεξηθεπκέλα ζε κηα κνλαρηθή πνξεία. 

(Πεγή: δηαζθεπή απνζπάζκαηνο άξζξνπ από ην Γηαδίθηπν, protagon.gr)   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ διαβαθμιζμένηρ δςζκολίαρ για ηην νοημαηική και 

γλωζζική επεξεπγαζία ηος κειμένος 

 

1. Βξεο άγνωζηερ λέξειρ θαη πξνζπάζεζε λα ηηο αληηθαηαζηήζεηο από πην νηθείεο 

ζε εζέλα.  

2. Σύκθσλα κε ηελ α΄ παξάγξαθν λα ραξαθηεξίζεηο ηηο πποηάζειρ Σωζηέρ ή 

Λάθορ  αθνύ βξεηο κέζα ην θείκελν ηελ αηηηνιόγεζε.  

- Οη πνδνζθαηξηζηέο γεληθά ζεσξνύληαη ηπρεξνί επαγγεικαηίεο  

- Σηελ επνρή καο ην πνδόζθαηξν έρεη ράζεη ηελ γνεηεία ηεο παιηάο επνρήο  

3. Γηάβαζε πάιη ηελ γ΄ παξάγξαθν. Πνην είλαη ην βαζικό ππόβλημα πνπ 

αλαθέξεη ν ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο; Δληόπηζε ηηο 

θξάζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ ην δείρλνπλ.  

4. «Παρόκοηες εκπεηρίες έτοσλ τηιηάδες παιαίκατοη ποδοζθαηρηζηές, κόλο ποσ 

ασηές ζπάληα δηαπερλούλ ηο πέπιο ηες ζηωπής θαη βγαίλοσλ ζηε δεκοζηόηεηα». Τι 

ζημαίνει η ςπογπαμμιζμένη ππόηαζη; Μπνξείο λα βξεηο ηελ απάληεζε κέζα 

ζηελ παξάγξαθν. Φξεζηκνπνίεζε αλ ζέιεηο θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ.   

5. (όηαλ εληνπίδεηαη ζηελ νκάδα ζνβαξό πξόβιεκα γξακκαηηζκνύ) 

- Γξάςε πξνηάζεηο κε ιέμεηο θαη θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ. 

- Αληίγξαςε πξνζεθηηθά από ην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ  από…..έσο… .   

Πξνζπάζεζε κεηά λα ην απνδώζεηο κε δηθά ζνπ ιόγηα.  
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- Απόδσζε κε δηθά ζνπ ιόγηα ηελ ηξίηε ή ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν 

6. Με ηη ηξόπν αλαπηύζζεηαη ε ηειεπηαία παξάγξαθνο;  

7. Τη ηίηιν ζα έδηλεο ζε όιν ην θείκελν;  

8. «Γηαηί σπάρτεη δωή θαη κεηά… κόλο ποσ είλαη ιηγόηερο ιακπερή». Σρνιίαζε ηε 

δηαπίζησζε απηή. Ιζρύεη κόλν γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο;  Μπνξείο λα αλαθέξεηο 

θάπνην δηθό ζνπ παξάδεηγκα;  

9. Βάιε έλαλ πιαγηόηηηιν ζηηο δύν ηειεπηαίεο παξαγξάθνπο 

10. Να βξείο ζπλώλπκα ησλ ιέμεσλ: απαλωηά, βίωζε, θοπηάδαλ, λα θαηαζηεί, λα 

αποδοκήζεη  θ.ν.θ  

11. Τη εμππεξεηεί ε ρξήζε εξσηεκάησλ θαη εηζαγσγηθώλ ζηε β παξάγξαθν;  

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ 

«Η ΦΑΝΕΛΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΝΙΑ» ηνπ Μέλε Κνπκαληαξέα, απόζπαζκα, ζζ. 172-

173 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  για ηη διδαζκαλία ζηην ηάξη: 

- Να εληνπίζεηο αλαθνξέο ζην θείκελν πνπ δείρλνπλ ηελ έληαζε ηνπ 

αζιήκαηνο, ηνλ ελζνπζηαζκό θαη ηα έληνλα πάζε πνπ πξνθαιεί. 

- Σε ζπγθηλεί ην πνδόζθαηξν ή όρη; Γηαηί; 

- Να εληνπηζηεί εηδηθό ιεμηιόγην-νξνινγία.   

- Σε πνην ζεκείν αλαδύνληαη νη ζθνηεηλέο πιεπξέο ηνπ πνδνζθαίξνπ ή νη 

θίλδπλνη ηνπ αζιήκαηνο;  

- Πσο θαληάδεζαη όηη είλαη ν Μπηι; Μπνξείο λα ζθηαγξαθήζεηο ηνλ ηύπν ηνπ 

παίθηε; Να αμηνπνηήζεηο ηηο αληίζηνηρεο θεηκεληθέο αλαθνξέο.  

- «Σαλ έλα αζηέξη πνπ θσηαγσγεί ηνλ νπξαλό», «Οη δύν θαλέιεο ήξζαλ 

αληηθξηζηά» Τη ζρήκαηα ιόγνπ έρνπκε εδώ θαη ηη πξνζζέηνπλ ζην θείκελν;  

- Τη ηύπν θεηκέλνπ έρνπκε; Τη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο;  
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3  

Ο μέζορ όπορ ηλικιών ηων ποδοζθαιπιζηών ελληνικών ομάδων 

# ΟΜΑΔΑ ΗΛΙΚΙΑ 

1. Λακία 30,65 

2. ΠΑΟΚ 29,24 

3. Λεβαδεηαθόο 29,12 

4. Αξεο 28,68 

5. Ξάλζε 28,52 

6. Απόιισλ Σκύξλεο 28,47 

7. ΟΦΗ 28,46 

8. ΠΑΣ Γηάλληλα 28,11 

9. ΑΔΛ 27,69 

10. Αζηέξαο Τξίπνιεο 27,22 

11. Παλαηησιηθόο 26,67 

12. Παληώληνο 26,49 

13. Αηξόκεηνο 26,35 

14. ΑΔΚ 26,23 

15. Οιπκπηαθόο 26,05 

16. Παλαζελατθόο 24,46 
Πίνακας 1 

 Με βάζε ηνλ πίλαθα, πνηα δεθαεηία ηεο δσήο ηνπ κπνξεί θάπνηνο λα 

ραξαθηεξηζηεί ελεξγόο πνδνζθαηξηζηήο;  Ή από πνηα ειηθία θαη κεηά κπνξεί 

λα ζεσξεζεί παιαίκαρνο; Μπνξείηε λα θαληαζηείηε γηαηί ζπκβαίλεη απηό;  

  

 Σπλδπαζηηθά, ιάβεηε ππόςε ζαο άξζξν ηεο Καζεκεξηλήο on line (Τα πάζε ηωλ 

παηθηώλ ζηο ζύγτρολο ποδόζθαηρο, ηοσ Θάλοσ Μπιούλα, 03-04-2014 

αλαθηήζηκο από ηελ ηζηοζειίδα: 

https://www.kathimerini.gr/762537/article/epikairothta/a8lhtismos/ta-pa8h-

twn-paiktwn-sto-sygxrono-podosfairo)  ζύκθσλα κε ην νπνίν ε επαγγεικαηηθή 

ελαζρόιεζε κε ην πνδόζθαηξν επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ςπρηθή πγεία, θαζώο 

απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ έθαλε ε FIFPro (Παγθόζκηα Δλσζε 

Δπαγγεικαηηώλ Πνδνζθαηξηζηώλ) ζε ζπλεξγαζία κε έμη εζληθνύο ζπλδέζκνπο 

επαγγεικαηηώλ πνδνζθαηξηζηώλ από ηξεηο δηαθνξεηηθέο επείξνπο, έξρνληαη λα 

αλαηξέςνπλ ηηο όπνηεο ζηεξεόηππεο αληηιήςεηο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέα 

δεδνκέλα.  

 Γείηε πξνζεθηηθά θαη ζπγθξηηηθά ηα ζηνηρεία γηα ηνπο ελ ελεξγεία θαη 

παιαίκαρνπο πνδνζθαηξηζηέο, όπσο απεηθνλίδνληαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα θαη 

πξνζπαζήζηε λα ηα παξνπζηάζεηε ζε ζπλερέο θείκελν ην νπνίν κπνξεί λα 

νξγαλώλεηαη θάπσο έηζη:  

https://www.kathimerini.gr/762537/article/epikairothta/a8lhtismos/ta-pa8h-twn-paiktwn-sto-sygxrono-podosfairo
https://www.kathimerini.gr/762537/article/epikairothta/a8lhtismos/ta-pa8h-twn-paiktwn-sto-sygxrono-podosfairo
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«Όπσο πξνθύπηεη από ηελ έξεπλα, νη ελ ελεξγεία επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο 

………………..(αλαθνξά ζηελ ειηθία ησλ ελεξγώλ πνδνζθαηξηζηώλ) 

εκθαλίδνπλ/αληηκεησπίδνπλ………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………… 

Σε ζύγθξηζε όκσο κε ……………………………………………………………. 

Τειηθά, σο ζπκπέξαζκα, ζα κπνξνύζακε λα …………………. …………….. 
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ΘΕΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΖΗΣΗΗ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ/ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 Σθεθηείηε εάλ νη επηπηώζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ 

απνκαθξύλνληαη από ηελ ελεξγό, επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε κε ην 

πνδόζθαηξν, αθνξνύλ θαη άιιεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ (π.ρ. θαιιηηερλώλ). 
 Πνηνη, άξαγε ζα ήηαλ νη θίλδπλνη γηα έλαλ άλζξσπν πνπ από κηα πιήξε 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα, μαθληθά πεξλάεη ζηελ αλεξγία; Υπάξρνπλ 

αλαινγίεο κε ηελ θαηάζηαζε όπσο πεξηγξάθεηαη από ηα θείκελα θαη ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δηαβάζαηε;  
 Γηαβάδνληαο αληίζηξνθα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλνληαη, ηη ζα 

ηζρπξηδόκαζηε γηα ηα νθέιε ηεο ζπζηεκαηηθήο επαγγεικαηηθήο απαζρόιεζεο 

κε έλα αληηθείκελν; Πσο ληώζεη ν άλζξσπνο πνπ είλαη επαγγεικαηηθά ελεξγόο;  
 Δίλαη εύθνιν θαλείο λα δηαρεηξηζηεί ηελ κεγάιε επαγγεικαηηθή επηηπρία θαη ηε 

δηαζεκόηεηα; Τη εθόδηα ρξεηάδνληαη ζην άηνκν γηα λα κελ ράζεη ηελ 

θαζεκεξηλή ηζνξξνπία ηνπ;  
 Τη θηλδύλνπο ελέρεη ν πςεινύ επηπέδνπ, επαγγεικαηηθόο αζιεηηζκόο;  

 

 

ΣΟ ΑΡΘΡΟ ΣΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

Τα πάθη των παικτών στο σύγχρονο ποδόσυαιρο,  

του Θάνου Μπλούνα 

Καθημερινή, 03-04-2014 

https://www.kathimerini.gr/762537/article/epikairothta/a8lhtismos/ta-pa8h-twn-paiktwn-

sto-sygxrono-podosfairo 

Αλ θάπνηνο ππνζηήξηδε όηη ην πνδόζθαηξν βιάπηεη ζνβαξά ηελ ςπρηθή πγεία, 
δύζθνια ζα κπνξνύζε λα γίλεη πηζηεπηόο. Οκσο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ 
έθαλε ε FIFPro (Παγθόζκηα Ελσζε Επαγγεικαηηώλ Πνδνζθαηξηζηώλ) ζε ζπλεξγαζία 
κε έμη εζληθνύο ζπλδέζκνπο επαγγεικαηηώλ πνδνζθαηξηζηώλ από ηξεηο δηαθνξεηηθέο 
επείξνπο, έξρεηαη λα αλαηξέςεη ηηο όπνηεο ζηεξεόηππεο αληηιήςεηο θαη λα 
δεκηνπξγήζεη λέα δεδνκέλα. 

Οπσο πξνθύπηεη, νη ελ ελεξγεία επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο εκθαλίδνπλ 
πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ζε πνζνζηό αλάινγν άιισλ επαγγεικαηηθώλ 
θαηεγνξηώλ, ελώ ην πνζνζηό παζήζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ «ςπρηθή αζζέλεηα» 
απμάλεηαη ζηνπο κε ελ ελεξγεία πνδνζθαηξηζηέο. 

Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ηέηνηνπ είδνπο 
πξνβιήκαηα. Οπσο ζα δνύκε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο ελ ελεξγεία πνδνζθαηξηζηέο, 
αηηίεο κπνξεί λα είλαη ε θαζπζηέξεζε ή ε κε θαηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο θαη ηα 
«ζηεκέλα παηρλίδηα». Δειαδή, ε επηηπρήο ή κε επηρείξεζε πξνζέγγηζήο ηνπο κε 
ζθνπό ηνλ πξνθαζνξηζκό απνηειέζκαηνο. Σηνπο κε ελ ελεξγεία πνδνζθαηξηζηέο 

https://www.kathimerini.gr/762537/article/epikairothta/a8lhtismos/ta-pa8h-twn-paiktwn-sto-sygxrono-podosfairo
https://www.kathimerini.gr/762537/article/epikairothta/a8lhtismos/ta-pa8h-twn-paiktwn-sto-sygxrono-podosfairo
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θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο είλαη ην πέξαζκα ζε κηα λέα δσή πνπ έρεη εληειώο 
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε. 

Ωο παζήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ ςπρηθή αζζέλεηα εγγξάθνληαη ζηε κειέηε ηεο 
FIFPro ε ζιίςε, ε εμάληιεζε (θαηάξξεπζε ιόγσ επαγγεικαηηθώλ ζπλζεθώλ), ε 
θαηάζιηςε, ε ρακειή απηνεθηίκεζε, ε επηξξέπεηα ζην αιθνόι, ην θάπληζκα θαη ε 
θαθή δηαηξνθή. 

Αλακθίβνια ζηα επαγγεικαηηθά αζιήκαηα ηα πεξηζζόηεξα ζέκαηα πγείαο έρνπλ λα 
θάλνπλ κε κπνζθειεηηθνύο ηξαπκαηηζκνύο ζηα θόθαια, ηνπο κπο, ηηο αξζξώζεηο θαη 
αιινύ. Αλαγλσξίδεηαη όηη ν επαγγεικαηίαο αζιεηήο αλαιακβάλεη απμεκέλν ξίζθν 
όζνλ αθνξά πηζαλνύο ηξαπκαηηζκνύο. Οη ηξαπκαηηζκνί πνπ νδεγνύλ ζε εγρεηξήζεηο 
ζεσξνύληαη παξάγνληεο κεγάιεο ςπρνινγηθήο πίεζεο, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη 
ζε ζπκπηώκαηα ςπρηθήο αζζέλεηαο. Επηπξόζζεηα θάπνηνη ηξαπκαηηζκνί κπνξνύλ λα 
έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε πξόσξε απόζπξζε από ηελ ελεξγό δξάζε, θάηη πνπ 
αλαγλσξίδεηαη σο θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηα πηζαλά πξνβιήκαηα ςπρηθήο 
πγείαο πνπ ζα εκθαληζηνύλ ζηε δσή ηνπ πξώελ αζιεηή. 

Οη επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο, εηδηθόηεξα, αληηκεησπίδνπλ κεγάιε πηζαλόηεηα 
ηξαπκαηηζκώλ ζηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο ζηα γόλαηα, ζηνπο αζηξαγάινπο, 
ζηνπο νπίζζηνπο κεξηαίνπο θαη αιινύ. Είλαη δε πηζαλό, όπσο πξναλαθέξζεθε, λα 
αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο σο ζπλέπεηα, ςπρνινγηθήο πίεζεο, πνπ 
πξνθαιείηαη από ηξαπκαηηζκνύο, εγρεηξήζεηο ή κεγάιεο δηάξθεηαο πξνβιήκαηα. 
Επηπιένλ, είλαη εθηεζεηκέλνη θαη ζε άιινπο πηεζηηθνύο παξάγνληεο όπσο ην 
«ζηήζηκν» αγώλσλ θαη ε κε θαηαβνιή ηνπ κηζζνύ ηνπο. 

 
Η FIFPro θαη νη έμη εζληθέο ελώζεηο επαγγεικαηηώλ πνδνζθαηξηζηώλ ππνζηήξημαλ ηε 
δηεζλή επηζηεκνληθή έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπλ ηελ έιιεηςε γλώζεο πνπ 
ππήξρε ζρεηηθά κε ηα θξνύζκαηα ςπρηθώλ αζζελεηώλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο ελ 
ελεξγεία θαη κε ελ ελεξγεία πνδνζθαηξηζηέο. 

Οη έμη εζληθέο ελώζεηο επαγγεικαηηώλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ ζπκκεηείραλ είλαη ηεο 
Απζηξαιίαο, ηεο Θξιαλδίαο, ηεο Σθσηίαο, ηεο Νέαο Ζειαλδίαο, ηεο Οιιαλδίαο θαη ησλ 
ΗΠΑ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πξνζπκνπνηήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε 
εξσηεκαηνιόγηα πνπ ηνπο ζηάιζεθαλ θαη ζηα νπνία ζπκπεξηιήθζεθαλ όια ηα 
πξνζσπηθά, θνηλσληθά θαη νηθνγελεηαθά πεξηζηαηηθά πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 
ελδηαθέξνπλ κηα ηέηνηνπ ηύπνπ κειέηε. Τν 60% ησλ 180 ελ ελεξγεία πνδνζθαηξηζηώλ 
πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα αγσληδόηαλ ηε ζηηγκή ηεο έξεπλαο ζε ζύιινγν πνπ 
ήηαλ ζηε κεγαιύηεξε Εζληθή θαηεγνξία. 

Οη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ 174 ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο ζηε δηάξθεηα ηεο κέρξη 
ηώξα θαξηέξαο ηνπο θαη 170 εγρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθαλ θαη νη 
πεξηζζόηεξεο έγηλαλ ζηα γόλαηα θαη ζηνπο αζηξαγάινπο. Οπσο θαίλεηαη αλαιπηηθά 
ζην γξάθεκα πνπ αθνξά ηνπο ελ ελεξγεία πνδνζθαηξηζηέο, ην 26% αληηκεησπίδεη 
πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ όηη ηα 
πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο πνπ εθδειώλνληαη ζηνπο ελ ελεξγεία πνδνζθαηξηζηέο 
είλαη ηόζν ζπρλά όζν θαη ζε άιιεο νκάδεο πιεζπζκνύ. Γηα παξάδεηγκα, ην 
αληίζηνηρν πνζνζηό ζε λένπο θαη ελήιηθεο Γάιινπο αζιεηέο Οιπκπηαθώλ Αζιεκάησλ 
είλαη 17%, ελώ ζε λένπο θαη ελήιηθεο εξγαδόκελνπο δηαθόξσλ ρσξώλ ηα 
πξνβιήκαηα θπκαίλνληαη ζε πνζνζηό από 5% έσο 25%.  Σηελ έξεπλα γηα ηνπο κε ελ 
ελεξγεία πνδνζθαηξηζηέο ζπκκεηείραλ 121. Πεξίπνπ ην 65% έπαημε ζηε δηάξθεηα ηεο 
θαξηέξαο ηνπ ζε ζπιιόγνπο ηεο πςειόηεξεο εζληθήο θαηεγνξίαο. Τν 80% είρε έλαλ ή 
πεξηζζόηεξνπο ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο θαη ην 70 % έθαλε κία ή πεξηζζόηεξεο 
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εγρεηξήζεηο. Οπσο πξνθύπηεη από ην γξάθεκα πνπ αθνξά ηνπο κε ελ ελεξγεία 
πνδνζθαηξηζηέο, ην πνζνζηό πνπ αληηκεησπίδεη δηάθνξεο ςπρηθέο αζζέλεηεο 
αλέξρεηαη ζην 42%. 

Υψηλού κινδύνου οι βετεράνοι 

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ όηη ηα θξνύζκαηα ςπρηθήο αζζέλεηαο 
ρηππνύλ ηνπο κε ελ ελεξγεία επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο, ζπρλόηεξα από ηνπο ελ 
ελεξγεία επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο θαη ζπρλόηεξα από άιιεο πιεζπζκηαθέο 
νκάδεο. 
 
Η έξεπλα θαηαιήγεη ζε δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα πνπ επηθεληξώλνληαη ζηα εμήο: 
 
• Τα πξνβιήκαηα ςπρηθήο αζζέλεηαο ζηνπο κε ελ ελεξγεία επαγγεικαηίεο 
πνδνζθαηξηζηέο δελ κπνξνύλ λα ππνηηκεζνύλ θαη πξέπεη λα απνηειέζνπλ 
αληηθείκελν έξεπλαο όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ πιεπξώλ ηνπ πνδνζθαίξνπ. Ο 
πξνζεθηηθόο ηξόπνο ζρεδηαζκνύ θαξηέξαο ζηα πξώηα ζηάδηα κπνξεί λα βνεζήζεη 
ζεκαληηθά ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δσήο κεηά ηελ απόζπξζε από 
ην επαγγεικαηηθό πνδόζθαηξν πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ, ζνβαξά πξνβιήκαηα. 

• Πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηελ πγεία ησλ επαγγεικαηηώλ πνδνζθαηξηζηώλ από 
ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη ηνπο ζπιιόγνπο. Οη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα 
αζρνιεζνύλ κε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο, θαζώο επεξεάδνπλ όρη κόλν ηε ζσκαηηθή πγεία 
αιιά επίζεο ηελ ςπρηθή επεμία θαη ηελ θνηλσληθή ππόζηαζε ζε κηθξέο θαη κεγάιεο 
πεξηόδνπο. Οηαλ ππάξμεη πξόβιεκα πγείαο ζσκαηηθό ή ςπρηθό ην ειάρηζην πνπ 
πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλν είλαη ε απηνγλσζία ησλ πνδνζθαηξηζηώλ γη’ απηά ηα 
δεηήκαηα. Επίζεο, ε πξόζβαζε ζηα γλσζηηθά εξγαιεία θαη ε ππνζηήξημε ησλ 
κεραληζκώλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ όιεο νη πηπρέο ηνπ ηη κπνξεί λα ζπκβεί θαηά 
ηε δηάξθεηα θαη έπεηηα από κηα επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία πνδνζθαίξνπ είλαη 
δσηηθήο ζεκαζίαο.  

• Η αιιαγή πνπ ππάξρεη ζηε δσή ελόο επαγγεικαηία πνδνζθαηξηζηή πνπ ζηακαηάεη 
ηελ ελεξγό δξάζε κπνξεί λα είλαη δξακαηηθή. Οη παίθηεο δηαθόπηνπλ νξηζηηθά ηελ 
εληαηηθή πξνπόλεζε, ράλνπλ ηε δνκή πνπ είρε ε δσή ηνπο, ελώ ρξεηάδεηαη λα 
επαλαθαζνξηζηνύλ ζηελ θαλνληθή θνηλσλία θαη λα βξνπλ άιιν επάγγεικα. Ωο εθ 
ηνύηνπ είλαη πηζαλό λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα 
απηήο ηεο πεξηόδνπ. 

• Σεκαληηθό ξόιν θαη ζηηο δύν θαηεγνξίεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ κπνξνύλ λα παίμνπλ 
ππνζηεξηθηηθέο νκάδεο από εηδηθνύο. 

Ξέξνπκε, θαηαιήγεη ε έξεπλα, όηη ηα λεαξά άηνκα δελ ζπεύδνπλ λα βνεζεζνύλ από 
εηδηθνύο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ςπρηθή πγεία. Απηό ζπκβαίλεη αθόκα 
πεξηζζόηεξν ζηνπο λένπο πνδνζθαηξηζηέο. Καηά ζπλέπεηα, ε απάιεηςε ηνπ 
ζηίγκαηνο γηα ηελ ςπρηθή πγεία ζην πνδόζθαηξν ζα πξέπεη λα έρεη ηελ πξνζνρή 
όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ απνδνρή από ηε κηα 
πιεπξά θαη ηελ ελδπλάκσζε θαη ελζάξξπλζε ησλ παηθηώλ λα δεηήζνπλ βνήζεηα από 
ηελ άιιε. 

 

 


