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Γηαλχνληαο ήδε ηηο πξψηεο εκέξεο ηνπ 2013 ζα ήζεια λα επρεζψ ζεξκά θάζε επηηπρία ζην 

ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ «Ξξάζηλνο Θφζκνο» ηνπ εθιεθηνχ ζπλάδειθνπ Ρειέκαρνπ Αζαλαζίνπ. Ρν ελ 

ιφγσ πεξηνδηθφ είλαη εμφρσο πξσηνπνξηαθφ θαη θαηά ηε γλψκε κνπ κία απφ ηηο θαιχηεξεο πεγέο 

αζιεηηθήο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν ζε Διιάδα θαη Θχπξν. Θα ήζεια επίζεο λα 

επρεζψ θαιή ρξνληά θαη ρξφληα πνιιά ζε φινπο ηνπο αλαγλψζηεο ηεο θαζψο θαη ζηα κέιε ησλ 

Πρνιψλ Ξνδνζθαίξνπ Ξαλαζελατθνχ ζηελ Θχπξν. 

 

Βαζίιεο  Αξγπξίνπ, Γεληθόο  Γηεπζπληήο 

ΧΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟY 

PANATHINAIKOS SOCCER SCHOOLS 

 

 

 

 

 

 

 

Κε ηελ έλαξμε ηνπ λένπ έηνπο 2013, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκφηεξεο επρέο κνπ ζηνλ 

Ρειέκαρν Αζαλαζίνπ θαζψο θαη ζην λενζχζηαην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ «Ξξάζηλνο Θφζκνο». Ξαξά ηηο 

αληημνφηεηεο ηνπ θαηξνχ καο, νξηζκέλνη άλζξσπνη θαινχληαη λα θάλνπλ ηελ ππέξβαζε θαη λα 

ζπκβάιινπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηελ πινπνίεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ έξγνπ θαη λα αθνζησζνχλ 

ζηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ αμηψλ ηνπ αζιεηηζκνχ, σο νη εκπλεπζηέο ηεο λέαο γεληάο. Κηαο 

δεκηνπξγηθήο λέαο γεληάο πνπ ζα έρεη θαη ζαλ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ. Ζ θαιή 

νξγάλσζε, ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ φπσο ην ελ ιφγσ 

ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ θαη ε ζπιινγηθή δξάζε είλαη ζηνηρεία πνπ πξνάγνπλ ηε γλψζε ηνλ αζιεηηζκφ 

θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Κε ηελ ζεηξά κνπ λα επρεζψ θαη εγψ θαιή ρξνληά θαη ρξφληα πνιιά ζε φινπο ηνπο 

αλαγλψζηεο ηεο θαη ζε φιε ηελ Θχπξν. 

ηακάηηνο  Αξγύξεο, Γηεπζπληήο  Γηθηύνπ 

ΧΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟY 

PANATHINAIKOS SOCCER SCHOOLS 

 

 

ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  

ΥΟΛΧΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΨΚΟΤ 

θ. Βαζίιε Αξγπξίνπ 

 

 

ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΓΙΚΣΤΟΤ 

ΥΟΛΧΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΨΚΟΤ 

θ. ηακάηε Αξγύξε 

 



 

 

 

 

 

ΔΤΥΔ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ 

ια ηα παηδηά, νη πξνπνλεηέο θαη παξάγνληεο ηεο Αθαδεκίαο καο, εχρνληαη νιφςπρα ρξφληα πνιιά, γεκάηα 

πγεία, αγάπε, επηπρία θαη επηηπρίεο. Δπρφκαζηε θαη πξνζεπρφκαζηε ην λέν έηνο λα θέξεη ζε φιν ηνλ θφζκν θαη 

ηδηαίηεξα ζηα παηδηά, πνπ είλαη ην κέιινλ ηνπ ηφπνπ, πάξα πνιχ ζπλαίζζεκα, πνπ ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο πνπ 

πεξλάκε ην ρξεηαδφκαζηε φινη, γηα λα θαηαιάβνπκε φηη ηα πιηθά αγαζά δελ έρνπλ ηελ αμία πνπ ηνπο δψζακε, 

λα γίλνπκε θαιχηεξνη άλζξσπνη, λα βνεζνχκε φπνπ θαη φπσο κπνξνχκε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο θαη έηζη λα 

ιηγνζηέςνπκε ηα πξνβιήκαηα καο θαη ρέξη-ρέξη λα πξνρσξήζνπκε παξαθάησ, θηίδνληαο ζηγά-ζηγά έλα 

θαιχηεξν θφζκν.      

 

 

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ALION PARK 

ΔΠΙΗΜΟ ΜΔΛΟ ΥΟΛΧΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΨΚΟΤ 

 

 

ΝΔΑ ΥΟΛΧΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΨΚΟΤ 

Κ Τ Π Ρ Ο  
THE ALION PARK FOOTBALL ACADEMY,  

ΓΑΛΙ – ΛΔΤΚΧΙΑ 

 



ΔΚΣΡΑΣΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ 

Απνθαζίζακε θέηνο λα κελ πξαγκαηνπνηήζνπκε ρξηζηνπγελληάηηθε εθδήισζε, αιιά λα ζπκβάινπκε 

ζηελ εθζηξαηεία πξνζθνξάο θαη αγάπεο πνπ νξγαλψλεη ε Ηεξά Κεηξφπνιε Ρξεκπζνχληνο, αληαπνθξηλφκελνη 

ζηα κελχκαηα ησλ θαηξψλ, θαηαβάιινληαο αληίζηνηρε ρξεκαηηθή πξνζθνξά γηα ελίζρπζε θαη ζηήξημε άπνξσλ 

καζεηψλ. 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΟΜΑΓΧΝ 

Ζ Αθαδεκία καο ζπκκεηέρεη ζην κεγαιχηεξν Ξξσηάζιεκα Αθαδεκηψλ Ξαγθχπξηα, κε νθηψ (8) νκάδεο ζηηο 

ειηθηαθέο θαηεγνξίεο απφ 2000 κέρξη 2006.  Ζ κέρξη ζήκεξα πνξεία θαη γεληθά ε εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

νκάδεο καο, είλαη πνιχ ελζαξξπληηθέο θαη ειπηδνθφξεο γηα ην κέιινλ. Δίλαη πεηζαξρεκέλεο, αγσλίδνληαη πάληα 

γηα ηε λίθε κε αζιεηνπξέπεηα, ρσξίο θαλαηηζκό θαη απνδέρνληαη ηελ ήηηα κε εππξέπεηα. έβνληαη ηνπ 

αληηπάινπο, ηνπο δηαηηεηέο, ηνπο ζπκπαίρηεο ηνπο θαη πάλσ απφ φια ηνλ εαπηφ ηνπο. 

πάξρεη αξθεηφ ηαιέλην θαη θάζε Πάββαην θακαξψλνπκε ηνπο λεαξνχο καο πνδνζθαηξηζηέο λα μεδηπιψλνπλ 

ζηα γήπεδα ηηο πνδνζθαηξηθέο αξεηέο ηνπο, παξνπζηάδνληαο καο πινχζην ζέακα.  Ξξνζπαζνχλ λα παίμνπλ 

νξζφδνμν πνδφζθαηξν θαη απνιακβάλνπλ ην παηρλίδη ζηα πιαίζηα ηεο επγελνύο άκηιιαο, ηεο θηιίαο, ηεο 

ζπλαδειθηθόηεηαο, ηνπ ζεβαζκνύ θαη ηνπ επ αγσλίδεζζε, δηφηη ν πξσηαζιεηηζκφο δελ είλαη 

απηνζθνπφο. Κε ζχλζεκα καο «ΚΑΘΔ ΚΞΑΙΑ ΕΖΠΔ ΡΝ ΝΛΔΗΟΝ» θαη «ΓΗΑΞΑΗΓΑΓΥΓΖΠΖ ΚΔΠΥ ΡΝ 

ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ» πξνπνλνχκε θαη εθπαηδεχνκε ηνπο λεαξνχο καο κχξκεγθεο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ηνπο 

θάλνπκε ηε δσή ηνπο παηρλίδη. Θάζε Πάββαην δίλνπλ ην δηθφ ηνπο αγψλα, δνπλ ην δηθφ ηνπο φλεηξν θαη εκείο 

καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο , απιά ηνπο θακαξψλνπκε. 

 

ΑΠΟΓΟΗ ΦΟΡΟΤ ΣΙΜΗ 

Δθθξάδνπκε ηα ζεξκά καο ζπιιππεηήξηα ζηελ νηθνγέλεηα, ηνπ πξφζθαηα αδηθνρακέλνπ πξνπνλεηή, Πέξγε 

Ληθνιάνπ. Ν απνζαλψλ ζηελ πεξζηλή πνδνζθαηξηθή πεξίνδν, ήηαλ πξνπνλεηήο ηεξκαηνθπιάθσλ ζηελ 

Αθαδεκία καο. Αληηπξνζσπία  ηεο Αθαδεκίαο καο ήηαλ παξνχζα ζηελ Δμφδηα Αθνινπζία θαη απέδσζε θφξν 

ηηκήο ζην πνιπαγαπεκέλν καο θίιν. Πηε θσηνγξαθία θαίλεηε ν εθιηπψλ, ληπκέλνο Άγηνο Βαζίιεο θαηά ηελ 

πεξζηλή Σξηζηνπγελληάηηθε εθδήισζε καο, λα κνηξάδεη δψξα ζηα παηδηά, πνπ αγαπνχζε θαη ηνλ αγαπνχζαλ 

πνιχ.  

 



ΨΚΟΤ - ΛΔΜΔΟ 

 

 

 

 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

Ρν Σξηζηνπγελληάηηθν Δξγαζηήξη Ρέρλεο ηνπ Γήκνπ Ιεκεζνχ επηζθέθζεθαλ ην Πάββαην 15 Γεθεκβξίνπ νη 

ΞΟΑΠΗΛΔΠ ΑΘΑΓΖΚΗΔΠ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ φπνπ ηα παηδηά είραλ ηελ επθαηξία λα μεθχγνπλ γηα ιίγν απφ ηηο 

πξνπνλήζεηο θαη λα μεδηπιψζνπλ ην ηαιέλην ηνπο ζηε δσγξαθηθή θαη ζηηο ρεηξνηερλίεο. Νη πηηζηξηθάδεο ηνπ 

ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ δσγξάθηζαλ γηα ηε κεγάιε παηδηθή έθζεζε δσγξαθηθήο πνπ δηνξγαλψλεη ν ΓΖΚΝΠ ΙΔΚΔΠΝ 

θαη πνπ εγθαηλίαζε ν Αληηδήκαξρνο Ιεκεζνχ θ. Πάββαο Πηνχππαο ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ, κε ζέκα: ¨ΡΝ ΙΗΚΑΛΗ 

ΡΥΛ ΣΟΥΚΑΡΥΛ¨. Ρα παηδηά επίζεο θαηαζθεχαζαλ πξσηφηππεο Σξηζηνπγελληάηηθεο θάξηεο κε ηε θσηνγξαθία 

ηεο νκάδαο ηνπο γηα λα ραξίζνπλ ζηα αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα. Ζ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ησλ παηδηψλ ηνπ 

ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ ζπλερίζηεθε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηηο εβδνκάδαο αθνχ απφ ηηο 15-22 Γεθεκβξίνπ φια ηα 

παηδηά ζπκκεηείραλ  ζηελ εβδνκάδα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ζε έλα δεκηνπξγηθφ πξφγξακκα πνπ 

πεξηειάκβαλε θαηαζθεπέο ζηνιηδηψλ, ζχλζεζε παξακπζηψλ θαη θαηαζθεπή θνζκεκάησλ, θαηαζθεπέο απφ 

αλαθπθιψζηκα πιηθά, δσγξαθηθή ζε βφηζαια, θεξακηθή θαη θαηαζθεπή θνξλίδαο. 

 

 

ΑΞΝΙΑΠΡΗΘΖ ΖΡΑΛ Ζ ΔΒΓΝΚΑΓΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΓΝ ΡΥΛ 

ΣΟΗΠΡΝΓΔΛΛΥΛ ΓΗΑ ΡΝΠ ΚΗΘΟΝΠ ΑΠΠΝΠ ΡΝ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ ΡΖΠ ΙΔΚΔΠΝ 

 

 

ΝΔΑ ΥΟΛΧΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΨΚΟΤ 

Κ Τ Π Ρ Ο  
ΠΡΑΙΝΔ ΑΚΑΓΗΜΙΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΨΚΟΤ 

ΛΔΜΔΟ 
 



ΣΟ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟ FUN DAY ΣΧΝ ΠΡΑΙΝΧΝ ΑΚΑΓΗΜΙΧΝ 

 

Ρν Σξηζηνπγελληάηηθν fun dαy είραλ νη ΞΟΑΠΗΛΔΠ ΑΘΑΓΖΚΗΔΠ ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ ην Πάββαην 29 Γεθεκβξίνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ παηδηά θαη γνλείο ζπκκεηείραλ ζηνλ κίλη Σξηζηνπγελληάηηθν ηνπξλνπά γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ πξσηαζιεηξηψλ νκάδσλ ησλ Σξηζηνπγέλλσλ. Νη αγψλεο ήηαλ άθξσο απνιαπζηηθνί θαη 

αληαγσληζηηθνί κέζα πάληα ζηα πιαίζηα ηεο αζιεηνπξέπεηαο. Γηα ηηο παηδηθέο νκάδεο νη κηθηέο ειηθηαθά νκάδεο 

ηεο Κπαξηζειφλα θαη ηεο Οεαι Καδξίηεο αλακεηξήζεθαλ ζε έλα el classic κε ηα φια ηνπ  κε ηνλ αγψλα λα 

ηειεηψλεη 2-2 θαη ηε Κπαξηζειφλα λα παίξλεη ηε λίθε ζηελ παξάηαζε κε 3-2.  

 
     ΜΠΑΡΣΔΛΟΝΑ                                   ΡΔΑΛ ΜΑΓΡΙΣΗ 

Ν αγψλαο ησλ γνλέσλ ήηαλ επίζεο ζπλαξπαζηηθφο κε πνιιέο θάζεηο γθνι. Γηα ηελ ηζηνξία λα αλαθέξνπκε φηη 

πξσηαζιήηξηα ρεηκψλα αλαθεξχρηεθε ε νκάδα ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ πνπ επηθξάηεζε ηεο ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΘΔΙΙΑΠ 

6-5 κε ην 6ν γθνι λα ζεκεηψλεηαη ζην ηειεπηαίν δεπηεξφιεπην ηνπ αγψλα. Ξαηδηά θαη γνλείο πέξαζαλ έλα 

φκνξθν πξσηλφ θαη ην δηαζθέδαζαλ κε ηελ θαξδηά ηνπο θαηά ηελ ηειεπηαία πξνπφλεζε ηνπ 2012 

  
ΠΑΝΑΘΗΝΑΨΚΟ                                               ΠΡΑΙΝΗ ΘΤΔΛΛΑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΔΑ ΜΔ ΣΟΝ ΑΣΟΡΝΟ… 

Ξινχζηα ςπραγσγηθή θαη πνδνζθαηξηθή γεχζε είραλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο αθαδεκίαο ηνπ Ξαλαζελατθνχ απφ 
ηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο Ακκνρψζηνπ. Ρν πξνεγνχκελν Παββαηνθχξηαθν πέληε παηδηά ηεο αθαδεκίαο, Ν Γηψξγνο 
Γεσξγίνπ, ν Πίκνο Γεσξγίνπ, ν Αιέμαλδξνο  Πηαληάλεο θαη ν Πηαχξνο Ξίηζηιινο ζπλνδεπφκελα απφ ηνλ 
ππεχζπλν ηεο αθαδεκίαο Θχπξν Ξίηζηιιν είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ηνλ αγψλα ΔΘΛΗΘΝΠ 
ΑΣΛΑΠ-ΑΞΝΔΙ 0-1 θαη λα θσηνγξαθεζνχλ κε ηνλ αγαπεκέλν παίθηε φισλ ησλ πηηζηξηθάδσλ Αηφξλν ηνπ 
ΑΞΝΔΙ. 

 

Ρν Πάββαην 17 Λνεκβξίνπ πέξαλ ησλ 50 παηδηψλ ηεο αθαδεκίαο ζπλνδεπφκελα απφ ηνπο πξνπνλεηέο ηνπο 
παξαθνινχζεζαλ αγψλεο πίζηαο απηνθηλήησλ DRIFT ζην ACHNA SPEEDWAY θαη έδεζαλ κηα παλέκνξθε 
εκπεηξία ζπλνδεπφκελε απφ ηαρχηεηα θαη δξάζε. 

 

 

 

ΝΔΑ ΥΟΛΧΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΨΚΟΤ 

Κ Τ Π Ρ Ο  
KID’S SOCCER SCHOOL PANATHINAIKOS 

ΞΤΛΟΦΑΓΟΤ 



ΦΙΛΙΚΑ ΜΔ ΑΝΟΡΘΧΗ ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ 
 

Σο άββατο 05/01/2013 εκμεταλλευόμενοι  τη  διακοπή των πρωταθλημάτων grassroots η πράςινη ακαδημία τησ 

Ξυλοφάγου διεξήγαγε  φιλικά  παιχνίδια με την Ανόρθωςη  Αμμοχώςτου ςτα βοηθητικά γήπεδα του ταδίου Αντώνησ 

Παπαδόπουλοσ ςτισ ηλικίεσ 2003, 2004, 2005 και 2006. 45 παιδιά τησ ακαδημίασ  γνώριςαν από κοντά  τισ 

εγκαταςτάςεισ τησ Ανόρθωςησ Αμμοχώςτου, ζπαιξαν ποδόςφαιρο χωρίσ ςκοπιμότητεσ, ζκαναν καινοφργιουσ φίλουσ 

και γφριςαν  πίςω όλοι με ζνα  μεγάλο  χαμόγελο. Η Ακαδημία KIDS SOCCER SCHOOL PANATHINAIKOS ευχαριςτεί 

θερμά την ΑΝΟΡΘΩΗ και τουσ προπονητζσ τησ για την άρτια φιλοξενία. 

 
 

ΚΟΠΗ ΒΑΙΛΟΠΙΣΣΑ ΣΧΝ KIDS SOCCER SCHOOL PANATHINAIKOS 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

Ζ γηνξηνχια γηα ηελ θνπή βαζηιφπηηηαο ηεο αθαδεκίαο καο ζα γίλεη ηελ Πέκπηε 24/01/2013 θαη ώξα 18:00 
ζηελ αίζνπζα ησλ γεπέδσλ καο futsal Wembley.  Ξαξαθαινχληαη φινη νη γνλείο λα είλαη παξφληεο κε ηα 
παηδάθηα ηνπο. Θα γίλεη ε θνπή ηεο βαζηιφπηηηαο φπνπ ν  ηπρεξφο ζα θεξδίζεη κηα ζηνιή ηνπ Ξαλαζελατθνχ θαη 
θιήξσζε ηνπ κεγάινπ δψξνπ, ελφο πνδειάηνπ άμηαο 150 επξψ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα δνζεί ζε θάζε νηθνγέλεηα 
έλαο κφλν ιαρλφο άμηαο 5 επξψ. Ρέινο ζα δνζνχλ ζε φια ηα παηδάθηα δψξα έθπιεμε (εληειψο δσξεάλ απφ ηελ 
αθαδεκία καο) ζε αληάιιαγκα γηα ηελ ζηήξημε θαη ηελ αγάπε πνπ καο δείρλεηε. 
 

 
 

ΟΙ KIDS SOCCER SCHOOL ΣΟ ΠΔΡΙΟΓΙΚΟ FOOTBALL ROOTS 
 

Αθηέξσκα ζηελ Αθαδεκία ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ πεξηειάκβαλε ην 2ν ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ FOOTBALL ROOTS 
έλα πεξηνδηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηε δξάζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αθαδεκηψλ. 
 

 



 

 

 

 

 

Η ΛΔΟΦΧΡΟ ΣΧΝ ΠΡΑΙΝΧΝ ΟΝΔΙΡΧΝ 

 

Υσξεηηθόηεηα: 16.620 (θαζήκελνη) 
Ρεθόξ ζεαηώλ: 29.665 (Ξαλαζελατθφο - Κπάγεξλ, ζηηο 18/10/1968) 
 
Ρν επίζεκν φλνκα ηνπ γεπέδνπ είλαη απηφ ηνπ πξψελ πξνέδξνπ ηνπ 
ΞΑΝ, Απφζηνινπ Ληθνιαΐδε. Νη πεξηζζφηεξνη φκσο ην απνθαινχλ 
"Γήπεδν Ιεσθφξνπ Αιεμάλδξαο" ή απιά "Ιεσθφξν". Ξαιαηφηεξα 
αλαθεξφηαλ πνιχ ζπρλά θαη σο "Γήπεδν Ξαλαζελατθνχ". 
 
Ρν "Απφζηνινο Ληθνιαΐδεο" έρεη κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηελ ηζηνξία ηνπ 
ειιεληθνχ πνδνζθαίξνπ. Ζ πξψηε εμέδξα θαηαζθεπάζηεθε ην 1928 θαη 
γηα ζρεδφλ 50 ρξφληα ην γήπεδν θηινμέλεζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 
ζεκαληηθνχο εγρψξηνπο θαη δηεζλείο αγψλεο. Ήηαλ ην πξψην ειιεληθφ 
γήπεδν κε πξνβνιείο (1938) θαη ην πξψην πνπ απέθηεζε ριννηάπεηα 
(1958). Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ πνιιέο άιιεο νκάδεο σο έδξα, κεηαμχ 
απηψλ ν Νιπκπηαθφο, ε ΑΔΘ, ν Απφιισλ, ν Αζελατθφο θαη άιιεο. Δπίζεο 
ήηαλ ε έδξα ηεο Δζληθήο Νκάδαο γηα πνιιά ρξφληα. 
 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνλ ρψξν ηνπ γεπέδνπ ιεηηνχξγεζε θαη ην 
πξψην θιεηζηφ γπκλαζηήξην ηεο Διιάδαο, απφ ην 1959. Ξξφθεηηαη γηα 
ηνλ γλσζηφ "Ράθν ηνπ Ηλδνχ", ρσξεηηθφηεηαο 1.500 ζεαηψλ. Πηα 
εγθαίληα ηνπ θιεηζηνχ έλαο δεκνζηνγξάθνο αζηεηεπφκελνο ην απνθάιεζε 
έηζη, ιφγσ ηεο ζηελφηεηαο ηνπ ρψξνπ (εθείλε ηελ επνρή παηδφηαλ ε 
νκψλπκε ηαηλία ηνπ Fritz Lang). Ρν φλνκα ηειηθά "θφιιεζε γάληη" ζην 
γήπεδν! Ν "Ράθνο ηνπ Ηλδνχ" βξίζθεηαη θάησ απφ ην αλαηνιηθφ πέηαιν 
ηεο Ιεσθφξνπ (ζχξεο 6-7).  
 
Ν ΞAO έθπγε απφ ηε Ιεσθφξν θαη κεηαθφκηζε ην 1984 ζην (θαηλνχξην 
ηφηε) Νιπκπηαθφ Πηάδην. Δπέζηξεςε ζηελ ηζηνξηθή ηνπ έδξα ην 2000, 
κεηά απφ έξγα πνπ θφζηηζαλ € 7.000.000. Έθπγε θαη πάιη γηα ην ΝΑΘΑ 
ην 2005, επηζηξέθνληαο πξνζσξηλά ην 2007. Ν ρξφλνο φκσο είλαη 
ακείιηθηνο θαη ν ΞΑΝ ην 2008 έθπγε νξηζηηθά απφ ηε γεξαζκέλε 
Ιεσθφξν, θιείλνληαο έλα ηεξάζηην θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Ν 
ζχιινγνο ζρεδηάδεη λα θηίζεη έλα θαηλνχξην γήπεδν ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Βνηαληθνχ, ζηνλ Διαηψλα. 
 
Ρν ζέκα ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο Ιεσθφξνπ είλαη... θάπσο πεξίπινθν! Ρν 
νηθφπεδν ζην νπνίν θηίζηεθε αλήθεη ζην Γήκν Αζελαίσλ. Ζ ρξήζε ηεο 
έθηαζεο φκσο παξαρσξήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ '20 έλαληη ζπκβνιηθνχ 
πνζνχ (θαη δσξεάλ κεηά ην 1972) ζηνλ εξαζηηέρλε Ξαλαζελατθφ ΑΝ. 
 

 

 

«ΑΠΟΣΟΛΟ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ» 

Η ΛΕΟΦΩΡΟ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Πε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ε αζιεηηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ μεθηλά απφ ηα Γεκνηηθά 

ζρνιεία θάησ απφ ηελ επνπηεία δηπισκαηνχρσλ Θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο (γπκλαζηψλ). Πηελ Θχπξν ηνπ 

2012 φκσο, φινη απηνί νη δηπισκαηνχρνη γπκλαζηέο παξακέλνπλ εδψ θαη ρξφληα ζηνηβαγκέλνη ζε έλα πίλαθα 

δηνξηζηέσλ θαη φια απηά γηαηί ε έλσζε δηδαζθάισλ δηαθσλεί κε ην δηνξηζκφ γπκλαζηψλ ζηα δεκνηηθά! Ζ 

νκνζπνλδία ησλ δηδαζθάισλ ιπκαίλεηαη ηηο ζέζεηο ησλ γπκλαζηψλ κε ην λα δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο 

γπκλαζηηθήο δάζθαινη! Ζ επξσπατθή θπβέξλεζε ηεο Θχπξνπ αδηαθνξεί παληειψο γηα ην ζέκα θαη ε ρψξα πνπ 

απηή ηε ζηηγκή δηαπξέπεη σο πξσηεχνπζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αγλνεί παληειψο ην Δπξσπατθφ γίγλεζζαη 

θαη ηα δεδνκέλα ηεο λέαο επνρήο.  

Ρν ζέκα φκσο ηνπ δηνξηζκνχ γπκλαζηψλ ζηα δεκνηηθά έρεη θαη κηα άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξν. Κηα 

ρψξα πνπ ζέιεη λα πξνρσξήζεη ζην αζιεηηθφ ζηεξέσκα θαη λα θέξεη επηηπρίεο θαη δηαθξίζεηο πξέπεη λα δίλεη 

βαξχηεηα ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο εθπαίδεπζεο. Ζ παξαγσγή ηθαλψλ θαη αληαγσληζηηθψλ αζιεηψλ μεθηλάεη 

απφ ηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε. Ζ Διιάδα απφ ηφηε πνπ έθαλε δεθηφ ην αίηεκα ησλ γπκλαζηψλ γηα δηνξηζκφ ζηα 

δεκνηηθά αλαπαξάγεη ζπλερψο αζιεηέο πνπ δηαθξίλνληαη ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε νκαδηθφ επίπεδν. Ζ 

Ηζπαλία ζην πνδφζθαηξν θαηαθηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζρεδφλ φινπο ηνπο ηίηινπο ζην πνδφζθαηξν απφ ηνπο 

U15 κέρξη ηελ Δζληθή αλδξψλ! Θαη νη επηηπρίεο απηέο δελ είλαη κφλν απνηέιεζκα ηεο θαιήο δνπιεηάο πνπ 

γίλεηαη ζηηο αθαδεκίεο. Απιά νη αθαδεκίεο έρνπλ ηελ ηχρε λα παξαιακβάλνπλ ηα παηδηά κε ηηο δεμηφηεηεο θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θηηζκέλεο πάλσ ζε ζσζηέο βάζεηο, πνπ ζεκειηψζεθαλ κέζα απφ ην κάζεκα ηεο 

γπκλαζηηθήο. 

Ρν κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο απνηειεί κηα εμεηδηθεπκέλε επηζηήκε. Ν γπκλαζηήο θαιιηεξγεί ηελ αζιεηηθή 

πιεπξά ελφο παηδηνχ θαη θηίδεη ηε ζσζηή ςπρν-ζσκαηηθή ηνπ αλάπηπμε. Ν γπκλαζηήο είλαη ν αζιεηηθφο γνλέαο 

ηνπ παηδηνχ πνπ ζα θαζνδεγήζεη ζσζηά έλα παηδί ζην πνην άζιεκα λα επηιέμεη θαη ζην πνηεο ηθαλφηεηεο πξέπεη 

λα βειηηψζεη γηα λα αλαδεηρζεί ζε έλα ηθαλφ αζιεηηθφ ηαιέλην. Ζ αλαγλψξηζε θαη ε πξνψζεζε  ηαιέλησλ 

απνηειεί πξννξηζκφ γηα έλαλ εμεηδηθεπκέλν θαη δηπισκαηνχρν εθπαηδεπηή. Ρα νιηγνήκεξα επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα πνπ θάλνπλ νη δάζθαινη γηα λα δηδάμνπλ ην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο ζηα ζρνιεία δε κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηα ηέζζεξα ρξφληα εμεηδηθεπκέλσλ ζπνπδψλ ησλ γπκλαζηψλ ζηα παλεπηζηεκηαθά Ρκήκαηα 

Δπηζηήκεο Φπζηθήο αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ.  Ρν ζέκα φκσο, δελ πξέπεη λα πξνβιεκαηίδεη κφλν ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ηφπνπ θαη ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο. Ρν πξφβιεκα ηεο ζσζηήο εθπαίδεπζεο ελφο 

παηδηνχ πξέπεη πξψηα απφ φινπο λα πξνβιεκαηίδεη ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο. Έλαο γνληφο παξαδίδεη ην παηδί ηνπ 

ζηα ρέξηα ησλ εηδηθψλ γηα λα εθπαηδεπηεί ζε θάηη. Θα πάεη ζην σδείν αιιά δε ζα ηνπ θάλεη κάζεκα έλαο 

γπκλαζηήο! Θα πάεη ζε θξνληηζηήξην καζεκαηηθψλ αιιά δε ζα ηνπ θάλεη κάζεκα έλαο θαζεγεηήο ησλ 

Αγγιηθψλ! Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην δεκνηηθφ! Ρν παηδί ηνπ πάεη ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο αιιά απηφο πνπ 

ηνλ δηδάζθεη δελ είλαη δηπισκαηνχρνο γπκλαζηήο. 

Ξξέπεη επηηέινπο ε αζιεηηθή εθπαίδεπζε λα κπεη ζην ζσζηφ δξφκν. Αο θαηαιάβνπλ επηηέινπο νη 

αξκφδηνη φηη ν δηνξηζκφο ησλ γπκλαζηψλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία είλαη αλάγθε επηηαθηηθή. Κφλν έηζη ν 

Θππξηαθφο αζιεηηζκφο ζα πξνρσξήζεη θαη ζα δψζεη ηελ επθαηξία ζε φιν θαη πεξηζζφηεξα παηδηά λα 

θαιιηεξγήζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ην ηαιέλην ηνπο. Κφλν έηζη δε ζα βιέπνπκε ηηο νκάδεο καο λα αγσλίδνληαη 

κε μέλνπο παίθηεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο.  

 

Η ΑΠΑΞΙΧΗ ΣΟΤ ΚΤΠΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗ ΣΗΝ 

ΚΤΠΡΟ ΣΟΤ 2013 

 
Σειέκαρνο Αζαλαζίνπ, 

Τπεύζπλνο ΠΡΑΙΝΧΝ ΑΚΑΓΗΜΙΧΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΨΚΟΤ-Λεκεζόο 



 

 

 

 

 

Ν ξφινο ησλ γνλέσλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο φζν είλαη θαη ν ξφινο ησλ πξνπνλεηψλ-γπκλαζηψλ γηα λα 
κελ πσ αθφκα θαη πην ζεκαληηθφο. Απφ ηελ εκπεηξία κνπ ζαλ ππεχζπλνο αθαδεκηψλ πνδφζθαηξνπ έρσ 
ζπλαληήζεη πνιιψλ εηδψλ γνλείο: γνλείο «πξνπνλεηέο», γνλείο ζεαηέο, γνλείο «εηδήκνλεο» ζε πνδνζθαηξηθά 
ζέκαηα, γνλείο «ςπρνιφγνπο», γνλείο πνπ απιψο ζέινπλ λα «μεθνξησζνχλ» ηα παηδηά ηνπο γηα θάπνην ρξνληθφ 
δηάζηεκα, γνλείο πνπ λνκίδνπλ φηη ην παηδί ηνπο είκαη ν επφκελνο Κέζη, γνλείο πνπ ηα βάδνπλ κε ηνπο 
πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο, αληίπαινπο ή αθφκε  θαη κε ηνπο άιινπο γνλείο. Απηό όκωο δελ είλαη ην ζέκα καο. Εγώ 

ζα πξνζπαζήζω λα πω κε ιίγα ιόγηα πνηνο πξέπεη λα είλαη ν πξαγκαηηθόο θαη ν ζωζηόο ξόινο ηωλ γνλέωλ. ηαλ 

έλαο γνληφο παίξλεη ην παηδί ηνπ απφ ην ρέξη θαη ηνλ εγγξάθεη ζε κηα αθαδεκία πνδνζθαίξνπ πξέπεη πξψηα λα 
αθνχζεη ην παηδί γηα ηελ πξνηίκεζε ηνπ, αιιά θαη ν ίδηνο λα ςάμεη θαη λα βξεη ηελ αθαδεκία πνπ έρεη ηηο 
πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ (αζθάιεηα, νξγάλσζε θαη άξηηα εθπαηδεπκέλνπο πξνπνλεηέο-
γπκλαζηέο). ηαλ ην απνθαζίζεη απηφ θαη πάξεη ην παηδί ηνπ θαη ην εγγξάςεη ηφηε απιά απφ „θεη θαη πέξα 
πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ αθαδεκία (θαη πνπ πξέπεη θάζε αθαδεκία λα έρεη θαη λα 
αθνινπζεί). 

ΚΩΔΙΚΑ ΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΟΝΕΩΝ 

1. Λα ελεκεξψλεη ηνπο  πξνπνλεηέο εάλ ην παηδί ηνπ  ζα απνπζηάδεη απφ θάπνηα πξνπφλεζε, ή θάπνην παηρλίδη. 

2. Θαηά ηελ πξνζέιεπζε ζηελ πξνπφλεζε λα  παξαδίδεη ην παηδί ζηνπο πξνπνλεηέο ζε πξνθαζνξηζκέλν ρψξν 
απφ φπνπ ζα ην παξαιακβάλεη ζην ηέινο ηεο πξνπφλεζεο. 

3. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ησλ γνλέσλ θαη ησλ ζπλνδψλ ζηα απνδπηήξηα θαη ζην ρψξν πξνπφλεζεο. 

4. Οη γνλείο δελ πξέπεη λα κηινύλ ηελ ώξα ηεο πξνπόλεζεο, νύηε ηελ ώξα ηωλ αγώλωλ ζην παηδί ηνπο γηαηί έηζη 

παξεκπνδίδεηαη ην έξγν ηνπ πξνπνλεηή θαη ε απηνλνκία θαη ε αλεμαξηεζία ηωλ παηδηώλ. 

5. Οη γνλείο πξέπεη λα ζέβνληαη ηνλ πξνπνλεηή θαη λα κελ αζθνύλ θξηηηθή. Με απηό ηνλ ηξόπν δηδάζθνπλ ζηα 

παηδηά ηνπο ην ζεβαζκό. 

6. Να δείμνπλ εκπηζηνζύλε ζηνλ πξνπνλεηή θαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο αθαδεκίαο λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα ζεηηθό θιίκα. 

7. Να ζπλεξγαζηνύλ κε ηνλ πξνπνλεηή, λα ζπδεηνύλ καδί ηνπ γηα ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε παηδηνύ θαη καδί λα 

πξνζπαζνύλ λα βξίζθνπλ ιύζεηο. 

Ξνιχ απιά πξάγκαηα ,αιιά θαη ηφζν δχζθνια λα ηα αθνινπζήζνπκε φηαλ πξφθεηηαη γηα ην δηθφ καο παηδί… 
Αγαπεηνί γνλείο, αλ αγαπάηε ηα παηδηά ζαο, πξνζπαζήζηε λα αθινπζείηε ηνπο παξαπάλσ θαλφλεο θαη δηδάμεηε 
θαη ζηα παηδηά ζαο λα αθνινπζνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο θαλφλεο ζαλ πνδνζθαηξηζηέο. Γψζηε ηνπο αγάπε, 
ζηεξίμεηε ηα, αγθαιηάζηε ηα θαη άζηε ηα λα ζηαζνχλ ζηα πφδηα ηνπο κφλα ηνπο. Πίγνπξα, δελ πξφθεηηαη λα 
γίλνπλ φια ζαλ ηνλ Κεζη, ηνλ Ονλαιην, ηνλ Λευκάξ ή έζησ ηνπο Σξηζηνθή, Δθξαίκ, Αισλεχηε. Αθήζηε ηα λα 
παίδνπλ ην παηρλίδη πνπ αγαπνχλ γηαηί πνιχ απιά… απηφ είλαη ην πνδφζθαηξν! Δίκαη θαη εγψ γνληφο θαη ην 
πξψην πξάγκα πνπ ξσηψ ηα παηδηά κνπ φηαλ επηζηξέςνπλ απφ ηελ πξνπφλεζε ή έλα παηρλίδη  είλαη: «πέξαζεο 
θαιά; Θα παο θαη ζηελ επνκέλε; έθαλεο θίινπο; » θαη φρη « ζε έβαιε λα παίμεηο ή ράζαηε πάιη;» 

 

Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΣΗΝ ΑΘΛΗΣΙΚΗ 

ΑΠΟΓΟΗ ΣΧΝ ΠΑΙΓΙΧN 
 Κύπξνο Πίηζηιινο, Τπεύζπλνο Αθαδεκίαο Πνδνζθαίξνπ  

Kidssoccerschool Panathinaikos - Ξπινθάγνπ 
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ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΟΤΣ 

Ρν πνδφζθαηξν γηα θηάζεη ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή πέξαζε απφ πάξα πνιιά ζηάδηα. Νη δηάθνξεο 

πιεξνθνξίεο απφ θαιιηηέρλεο θαη ζπγγξαθείο ηεο επνρήο, ηνπνζεηνχλ ηε γέλλεζε ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηα 

αξραία ρξφληα. Ξξηλ 3.500 ρξφληα νη Θηλέδνη έπαηδαλ ην «ηζνπ-θνπ», έλα άζιεκα παξφκνην κε ην πνδφζθαηξν 

ην νπνίν πνιχ ζχληνκα δηαδφζεθε θαη ζηελ Ηαπσλία. Ξαηδφηαλ κε κηα κπάια δεξκάηηλε γεκηζκέλε κε γπλαηθεία 

καιιηά, πνπ ηελ θισηζνχζαλ πξνο έλα ηέξκα θηηαγκέλν απφ κπακπνπ (θαιάκη) χςνπο 3-4 κέηξσλ ζην νπνίν 

ήηαλ ηελησκέλν έλα δίθηπ απφ κεηάμη. 

  

Ρν «ηζνπ-θνπ» πνπ παηδφηαλ ζηελ Θίλα θαη ζηελ Ηαπσλία. 

 Πηελ Ακεξηθάληθε ήπεηξν νη αξραίνη πνιηηηζκνί ησλ Ίλθαο, νη Αηδέθνη θαη νη Κάγηα (θπιέο Ηλδηάλσλ) 

έπαηδαλ έλα παξφκνην παηρλίδη ρσξίο θαλφλεο θαη αξθεηά βίαην. Πηε ιεθάλε ηεο Κεζνγείνπ ε ρξήζε ηεο κπάιαο 

αλαθέξεηαη απφ ηελ επνρή ηνπ Νκήξνπ. Πηελ αξραία Διιάδα παίδνληαλ παξφκνηα παηρλίδηα κε ην πνδφζθαηξν 

φπσο ν «επίζθπξνο» θαη ε «θέληλδα». 

 

Ιεπηνκέξεηα απφ επηηχκβηα ζηήιε ηνπ 4νπ αηψλα π.Σ., Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Κνπζείν Αζελψλ. 

 

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 

Κάζεηε πσο γελλήζεθε ην δεκνθηιέζηεξν  

άζιεκα ζηνλ θφζκν 



 Πηελ Αξραία Οψκε, αληηγξάθνληαο ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, νη Οσκαίνη έπαηδαλ έλα παηρλίδη πνπ ιεγφηαλ 

«άξπαζηνλ» θαη ην έπαηδαλ θπξίσο νη ζηξαηηψηεο θαη νη ρσξηθνί. Κεηά ηνπο Οσκαίνπο ηα αζιήκαηα κε κπάια 

γλψξηζαλ θαη νη Γαιάηεο. Πηε Λνξκαλδία ην πνδφζθαηξν ην ζπλαληάκε κε ην φλνκα «ζνπι» θαη παηδφηαλ κε 

κηα κπάια παξαγεκηζκέλε κε άρπξα. Ρελ ίδηα επνρή ην άζιεκα δηαδφζεθε θαη ζηε Βφξεηα Αθξηθή. Δθεί έπαηδαλ 

έλα παηρλίδη παξφκνην, ην νπνίν απνηέιεζε γηα ηνπο Καξνθηλνχο θαη άιινπο ιανχο, έλα καγηθφ κέζν πξφθιεζεο 

βξνρήο, ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο. 

 

Ιεπηνκέξεηα απφ Οσκαηθφ Κσζαηθφ. Ρν «άξπαζηνλ» ησλ αξραίσλ Οσκαίσλ. 

 Θαηά ην Κεζαίσλα, ην παηρλίδη κε κπάια, απνηεινχζε ηελ έθθξαζε αληαγσληζκνχ θπξίσο κεηαμχ 

πφιεσλ θαη ρσξηψλ αιιά θαη κεηαμχ θαηξηψλ ηεο επνρήο. Κάιηζηα ήηαλ ηφζν βίαην πνπ κε ζρεηηθφ δηάηαγκα 

ζηελ πφιε Ξίδα ηεο Ηηαιίαο απαγνξεχηεθε. Ρν ίδην πξάγκα ζπλέβε θαη ζηελ Αγγιία ελψ ην ίδην άζιεκα 

παηδφηαλ θαη ζηε Γαιιία κε ηελ νλνκαζία «savate». 

 

 

Θαηά ηνλ Κεζαίσλα ην πνδφζθαηξν απνηεινχζε έλα βίαην άζιεκα ρσξίο θαλφλεο. 

 Ν λεφηεξνο πξφδξνκνο ηνπ πνδνζθαίξνπ είλαη ην «θνπηκπνι» πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ Αγγιία ζηηο 

αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. Ρν 1863 ηδξχζεθε ε Αγγιηθή Νκνζπνλδία Ξνδνζθαίξνπ πνπ ζχληαμε ηνπο πξψηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο. 



 Ρν 1874 απαγνξεχηεθε ε θισηζηά, ην θηχπεκα θαη ε ηξηθινπνδηά ζε αληίπαιν. 
 Ρν 1880 θαζηεξψζεθε ην ειεχζεξν ιάθηηζκα. 
 Ρν 1884 εηζήρζεθε ν ζεζκφο ησλ δηαηηεηψλ. 
 Ρν 1909 κπήθε ε απνβνιή ζε παίθηε πνπ ελεξγεί αληηαζιεηηθά. 
 Ρν 1970 εθαξκφζηεθε ε θίηξηλε θάξηα. 

 

Σν πνδόζθαηξν ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κύπξν 

 Πηελ Διιάδα ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ δηαδφζεθε απφ Άγγινπο λαπηηθνχο ην 1890, νη νπνίνη 

θηάλνληαο ζην ιηκάλη ηνπ Ξεηξαηά, έθαλαλ επίδεημε ηνπ αζιήκαηνο. Ρν 1906 δηεμήρζεζαλ νη πξψηνη 

Ξαλειιήληνη Αγψλεο Ξνδνζθαίξνπ. Αξρηθά δηεμάγνληαλ μερσξηζηά ηνπηθά πξσηαζιήκαηα ζε Αζήλα, Ξεηξαηά θαη 

Θεζζαινλίθε κέρξη ην 1926 πνπ ηδξχζεθε ε Διιεληθή Ξνδνζθαηξηθή Νκνζπνλδία (Δ.Ξ.Ν.). Ρν πξψην επίζεκν 

πξσηάζιεκα έγηλε ην 1928 κε ηελ νλνκαζία Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα, κέρξη ην 1959 πνπ κεηνλνκάζηεθε ζε 

πξσηάζιεκα Α΄ Δζληθήο Θαηεγνξίαο. Ρν 2006 πήξε ηε ζεκεξηλή ηνπ νλνκαζία πξσηάζιεκα Πνππεξ Ιηγθ. 

Απνθνξχθσκα ζηελ ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ πνδνζθαίξνπ ήηαλ ε θαηάθηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Ξξσηαζιήκαηνο 

Ξνδνζθαίξνπ ην 2004 ζηα γήπεδα ηεο Ξνξηνγαιίαο. Πε ζσκαηεηαθφ επίπεδν κεγαιχηεξε επηηπρία ήηαλ ε 

ζπκκεηνρή ηνπ Ξαλαζελατθνχ ζηνλ ηειηθφ ηνπ Θππέιινπ Ξξσηαζιεηξηψλ Δπξψπεο φπνπ έραζε απφ ηνλ Άγηαμ 

κε 2-0. 

 Πηελ Θχπξν ην πνδφζθαηξν κεηαθέξζεθε απφ ηνπο Άγγινπο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, κε ηελ ίδξπζε 

ηεο Αγγιηθήο Πρνιήο, ε νπνία θαιιηέξγεζε ην άζιεκα. Αξρηθά νη Άγγινη έπαηδαλ κφλν κεηαμχ ηνπο. Ρν 1900 

θαηαγξάθεθε ν πξψηνο αγψλαο κεηαμχ Θχπξησλ θαη Άγγισλ. Κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηδξχνληαη αζιεηηθνί 

ζχιινγνη θαη ζσκαηεία θαη ην 1930 δηνξγαλψλεηαη ην πξψην πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ. Ρν 1930 ηδξχζεθε ε 

Θππξηαθή Νκνζπνλδία Ξνδνζθαίξνπ ε νπνία ην 1934 δηνξγάλσζε ην πξψην επίζεκν Ξαγθχπξην Ξξσηάζιεκα 

πνδνζθαίξνπ. 
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Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ απφδνζε ελφο πνδνζθαηξηζηή είλαη ε ςπρνινγία. Δίλαη βαζηθφ λα 

θαηαιάβνπκε πσο ην πνδφζθαηξν, πάλσ απ‟ φια, είλαη έλα παηρλίδη. Ξαίδνπκε γηα λα δηαζθεδάζνπκε θαη φρη γηα 

λα θπλεγήζνπκε ηε λίθε κε νπνηνδήπνηε κέζν. Ξνηφ θάησ παξαηίζεληαη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ελίζρπζεο 

ηεο ςπρνινγίαο ηνπ πνδνζθαηξηζηή. 

1. ηόρνη 

 Βάιε ζηφρνπο κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ζνπ πξνπφλεζε. Βάδε έλα ζηφρν γηα θάζε πξνπφλεζε θαη 

πξνζπάζεζε λα ηνλ πεηχρεηο. Δπεηδή φκσο κηα πξνπφλεζε δε θηάλεη γηα λα πινπνηήζεηο ηνπο ζηφρνπο ζνπ, κε 

μερλάο φηη γηα λα πεηχρεηο ηνπο ζηφρνπο ζνπ, ζα πξέπεη λα εμαζθείζαη θαη ζην ζπίηη ζηνλ ειεχζεξν ζνπ ρξφλν. 

Γηα παξάδεηγκα: 

 Πηφρνο κνπ ζήκεξα είλαη λα θάλσ πάλσ απφ 10 “γθειάθηα”. 
 Πηφρνο κνπ ζήκεξα είλαη λα δψζσ 10 πάζεο ζσζηέο. 
 Πηφρνο κνπ ζήκεξα λα θάλσ φζν πην πνιιά ζνπη κπνξψ κέζα ζηελ εζηία. 

 
 Ξέξα φκσο απφ ηνπο εκεξήζηνπο ζηφρνπο ζα πξέπεη λα βάδεηο θαη καθξνρξφληνπο ζηφρνπο. 

Ξξνζπάζεζε έηζη λα βειηηψζεηο φπνηα αδπλακία έρεηο θαη λα κε μερλάο λα ζπκβνπιεχεζαη ηνλ πξνπνλεηή ζνπ. 

Γηα παξάδεηγκα: 

 Πηφρνο κνπ απηφ ηνλ κήλα είλαη λα απμήζσ ηελ ηαρχηεηά κνπ. 
 Πηφρνο κνπ απηφ ην κήλα είλαη λα δπλακψζσ ηα πφδηα κνπ. 
 Πηφρνο κνπ απηφ ην κήλα είλαη λα κεγαιψζσ ηελ απηνζπγθέληξσζε κνπ. 
 Πηφρνο κνπ είλαη κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα λα κπνξψ λα θάλσ 20 “γθειάθηα” ρσξίο λα κνπ πέζεη ε 

κπάια. 
 

 Θάζε κήλα βάδε θαη έλα ζηφρν. Λα αθνινπζείο πάληα ηηο νδεγίεο ηνπ πξνπνλεηή ζνπ θαη λα παξακέλεηο 

απηνζπγθεληξσκέλνο ζε απηφ πνπ θάλεηο. Θα δεηο κε απηφ ηνλ ηξφπν πσο ζα βειηηψζεηο πάξα πνιχ ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ζνπ. Κε βάδεηο πνιινχο ζηφρνπο αιιά έλαλ θάζε θνξά. Νη πνιινί ζηφρνη δε ζε 

θάλνπλ λα ηα δψζεηο φια γηα λα πεηχρεηο θάπνηνλ απφ ηνπο ζηφρνπο ζνπ. Έηζη εμαζθείο θαη ηελ ππνκνλή ζνπ 

γηαηί γηα λα γίλεηο έλαο θαιφο θαη πεηπρεκέλνο πνδνζθαηξηζηήο πξέπεη λα έρεηο ππνκνλή θαη λα εμαζθείζαη 

δηαξθψο ζην γήπεδν, ζην ζπίηη θαη ηε γεηηνληά. 

 

 

ΜΔΘΟΓΟΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΗ 

ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ 

Σξήζηκεο νδεγίεο θαη εθαξκνγέο ζηελ πξνπφλεζε 

 
 



2. Σερληθέο ραιάξσζεο 

 Πην πνδφζθαηξν νη πην πνιινί πνδνζθαηξηζηέο έρνπλ άγρνο θαη ζηξεο. Γηα ζθεθηείηε έλα 

πνδνζθαηξηζηή πνπ εηνηκάδεηαη λα θηππήζεη πέλαιηη. Ρν άγρνο ηνπ είλαη κεγάιν, νη θαξδηαθνί ηνπ παικνί 

απμάλνληαη θαη ε αλαπλνή ηνπ «βαξαίλεη». ια απηά γηαηί ε αξλεηηθή ζθέςε φηη κπνξεί λα ράζεη ην πέλαιηπ 

ηνπ δεκηνπξγεί κεγάιε έληαζε. Ρη θάλνπκε φκσο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο;  

 Ζ ζσζηή αλαπλνή είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα ραιαξψζνπκε θαη λα απνβάιινπκε ηελ έληαζε. Γηα λα 

απνβάιιεηο ην άγρνο θαη ηε ζσκαηηθή θνχξαζε έιεγμε ηελ αλαπλνή ζνπ κε εηζπλνέο θη‟ εθπλνέο. 

 Δηζπλνή: Θάλε κηα βαζηά εηζπλνή απφ ηε κχηε ζνπ, πξνζπαζψληαο λα ηξαβήμεηο φζν πην πνιχ αέξα 
κπνξείο ζηνπο πλεχκνλεο ζνπ. Ζ εηζπλνή δηαξθεί 5 δεπηεξφιεπηα. 

 Δθπλνή: Φχζα ηνλ αέξα αξγά απφ ην ζηφκα. Ξξνζπάζεζε λα ληψζεηο ηνπο κχεο ζνπ λα ραιαξψλνπλ. 
Ρα πφδηα ζνπ είλαη ζηαζεξά. Ζ εθπλνή δηαξθεί πεξίπνπ 7 δεπηεξφιεπηα. 

 

3. Ννεξή εμάζθεζε 

 Ζ λνεξή εμάζθεζε είλαη κηα ηερληθή πνπ καο βνεζά λα εξεκήζνπκε, λα απηνζπγθεληξσζνχκε θαη λα 

πεηχρνπκε ην ζηφρν καο. Δίλαη ζεκαληηθή ζηελ πξνζπάζεηα λα πεηχρεηο έλα ζηφρν. Γηα παξάδεηγκα φηαλ 

εηνηκάδεζαη λα θηππήζεηο έλα πέλαιηπ πξέπεη: 

 Λα ειέγμεηο ηελ αλαπλνή ζνπ. 
 Λα κελ θάλεηο αξλεηηθέο ζθέςεηο. 

 Λα παξακείλεηο απηνζπγθεληξσκέλνο. 
 Λα ζθέθηεζαη ζεηηθά. 
 Πθέςνπ θάηη πνπ ζ επραξηζηεί. 
 Φαληάζνπ φηη θηππάο ην πέλαιηη ρακειά, ζπξηά θαη δπλαηά ζηε γσλία θαη κπαίλεη γθνι, 
 Δθηέιεζε ην πέλαιηη φπσο ην θαληάζηεθεο. 

 

 Κε ηνλ ίδην ηξφπν εθηειείο έλα θάνπι, κηα πάζα, έλα θφξλεξ θ.η.ι. Γνθίκαδε ζε θάζε άζθεζε λα 

θαληάδεζαη ηελ ηέιεηα εθηέιεζε θαη εθηέιεζε ηελ φπσο ηε θαληάζηεθεο. Θα δεηο φηη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ζα 

απμεζνχλ. 

 

                      

 



 

 

 

 

Γηα λα αληηκεησπίζνπκε ζσζηά έλα ηξαπκαηηζκφ, είλαη θαιφ, λα γλσξίδνπκε θαιά ην ζψκα καο. Έηζη 

κπνξνχκε πην εχθνια λα αλαθέξνπκε ζηνλ πξνπνλεηή ή ην γηαηξφ καο ζε πην κέξνο ηνπ ζψκαηνο καο πνλάκε 

ή έρνπκε θάπνην πξφβιεκα. Γηα ην ιφγν απηφ ζα γλσξηζηνχκε κε ην κπν-ζθειεηηθφ καο ζχζηεκα. Απηφ 

απνηειείηαη απφ ην εξεηζηηθφ ζχζηεκα (νζηά) θαη ην κπτθφ ζχζηεκα (κπο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ 

ΓΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΔ 

Σξήζηκεο νδεγίεο γηα κηθξνχο πνδνζθαηξηζηέο 
 

Ν ζθειεηφο καο απνηειείηαη 

απφ 206 νζηά ηα νπνία 

ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ ζηήξημε 

ηνπ ζψκαηνο καο θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δσηηθψλ καο 

νξγάλσλ (θαξδηά, ζπθψηη, 

πλεχκνλεο θ.α.). Πην 

δηπιαλφ  πίλαθα 

αλαθέξνληαη νη νλνκαζίεο 

ησλ θπξηφηεξσλ νζηψλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. 

Δξεηζηηθό ύζηεκα 

 

 

1. Θξαλίν 
2. Θιείδα 
3. Πηέξλν 
4. Ξιεπξά 
5. Ππνλδπιηθή ζηήιε 
6. Ιεθάλε 
7. Βξαρηφλην νζηφ 
8. Θεξθίδα 
9. Υιέλε 
10. Άθξν ρέξη 
11. Κεξηαίν νζηφ 
12. Δπηγνλαηίδα 
13. Θλήκε 
14. Ξεξφλε 
15. Άθξν πφδη 

Μπτθό ζύζηεκα 

 
Πην ζψκα καο ππάξρνπλ 

πάλσ απφ 650 κπο νη νπνίνη 

ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ θίλεζε 

ηνπ ζψκαηνο καο θαη γηα 

ηελ θπθινθνξία ηνπ 

αίκαηνο ζε φιν καο ην 

ζψκα. Πηνλ δηπιαλφ πίλαθα 

πεξηέρνληαη νη νλνκαζίεο 

ησλ θπξηφηεξσλ κπψλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. 

 

 

1. Γειηνεηδήο 
2. Θσξαθηθνί 

3. Νξζφο Θνηιηαθφο 

4. Ξιάγηνη 

Θνηιηαθνί 

5. Γηθέθαινο 

Βξαρηφληνο 

6. Ξξνζαγσγνί 

7. Ρεηξαθέθαινο 

Κεξηαίνο 

8. Απρεληθνί κπο 

9. Ηεξνλσηηαίνο 

10. Ξιαηχο Οαρηαίνο 

11. Γηθέθαινο 

Βξαρηφληνο 

12. Γινπηηαίνη κχο 

13. Γηθέθαινο 

Κεξηαίνο 

14. Γαζηξνθλήκηνο  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξζξώζεηο 

 Νη αξζξψζεηο καο 

απνηεινχληαη απφ ηελ 

έλσζε δπν ή 

πεξηζζφηεξσλ νζηψλ 

θαη πεξηβάιινληαη κε 

κπο θαη ζπλδέζκνπο. 

Σξεζηκεχνπλ γηα λα 

ιπγίζνπκε ηα ρέξηα, ηα 

πφδηα, ηε κέζε θαη 

άιια κέιε ηνπ 

ζψκαηνο καο. Νη 

θπξηφηεξεο αξζξψζεηο 

ηνπ ζψκαηνο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

 

1.  Άξζξσζε  ψκνπ 

2.  Άξζξσζε  αγθψλα 

3.Ξερενθαξπηθή 

άξζξσζε 

4. Άξζξσζε  ηζρχνπ 

5. Άξζξσζε γφλαηνο 

6.  Ξνδνθλεκηθή 

άξζξσζε 

 

 

1. Μπηθή ζιάζε θαη ηξάβεγκα 

 Ζ ζιάζε θαη ην ηξάβεγκα είλαη νη πην ζπλεζηζκέλνη ηξαπκαηηζκνί πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζην πνδφζθαηξν θαη νθείινληαη ζηε ξήμε ησλ κπηθψλ ηλψλ πνπ 

απνηεινχλ ηνλ κχ. Ρα ζπκπηψκαηα είλαη ηζηκπήκαηα θαη έληνλνο πφλνο ζε 

θάπνην κχ. ηαλ ζπκβαίλεη απηφ ν πνδνζθαηξηζηήο πξέπεη λα ζηακαηήζεη 

ακέζσο ηελ πξνπφλεζε θαη λα ελεκεξψζεη ηνλ πξνπνλεηή ηνπ έηζη ψζηε λα 

ηνπ παξαζρεζνχλ νη πξψηεο βνήζεηεο. Αξρηθά ν ηξαπκαηηζκφο 

αληηκεησπίδεηαη κε ςπθηηθφ ζπξεη. Αλ φκσο ν πνδνζθαηξηζηήο ζπλερίδεη λα 

πνλά θαη λα δπζθνιεχεηαη ζηηο θηλήζεηο πξέπεη λα δηαθφςεη ηελ πξνπφλεζε 

θαη λα επηζθεθζεί ηνλ γηαηξφ. 

 Ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ επίζθεςε ζηνλ γηαηξφ είλαη 

ζεκαληηθφο γη‟ απηφ ε ζσζηή ζεξαπεία μεθηλά απφ ην ζπίηη. Ρνπνζεηείζηε 

πάγν ζε κηα ιεπηή πεηζέηα θαη θάλεηε εληξηβέο γχξσ απφ ην ζεκείν πνπ 

πνλάηε γηα 15-20 ιεπηά. Δπαλαιακβάλεηε ηελ θξπνζεξαπεία αλά ηαθηά 

δηαζηήκαηα κέρξη λα πάηε ζην γηαηξφ. Νη ηξαπκαηηζκνί απηνχ ηνπ είδνπο 

αληηκεησπίδνληαη ηηο πξψηεο 48 ψξεο κε ςπρξά επηζέκαηα (πάγν) θαη κεηά κε 

δεζηά επηζέκαηα (ζεξκαληηθέο θξέκεο, εηδηθέο αινηθέο, ζεξαπεία κε ιέηδεξ 

ζην θπζηθνζεξαπεπηήξην αλ είλαη ζνβαξφο ν ηξαπκαηηζκφο). 

 

ΔΗΘΝΛΑ: Ζ ηνπνζέηεζε πάγνπ πεξηνξίδεη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη εκπνδίδεη 

ην πξήμηκν θαη ηε δεκηνπξγία κψισπα ή αηκαηψκαηνο. 

 

Αληηκεηώπηζε ηξαπκαηηζκώλ 

 

Ππκβνπιή: Νη ζιάζεηο θαη ηα ηξαβήγκαηα νθείινληαη θπξίσο ζηελ 

θαθή πξνζέξκαλζε. Γη‟ απηφ ην ιφγν πξέπεη νπσζδήπνηε λα θάλεηε 

θαιφ δέζηακα θαη δηαηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

πξνπνλεηή ζαο θαη πνηέ λα κελ θισηζάηε ηε κπάια ρσξίο λα έρεηε 

θάλεη πξνζέξκαλζε. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Γηάζηξεκκα 

 Ρν δηάζηξεκκα είλαη θνηλψο ην 

ζηξακπνχιεγκα ηνπ αζηξαγάινπ (πνδνθλεκηθή 

άξζξσζε) θαη νθείιεηαη ζηε δηάηαζε ή ηε ξήμε 

ησλ ζπλδέζκσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

πνδνθλεκηθή άξζξσζε. Ρα ζπκπηψκαηα είλαη 

πφλνο, πξήμηκν θαη εκθάληζε αηκαηψκαηνο. Ρα 

βήκαηα πνπ αθνινπζνχκε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ δηαζηξέκκαηνο είλαη ηα εμήο: 

 Αθνπκπήζηε ην πφδη ζε κηα ζέζε άλεηε γηα 
ηνλ ηξαπκαηία. 

 Ρνπνζεηείζηε πάγν ή θξχεο θνκπξέζεο ζηελ 
πεξηνρή. 

 Ξεξηδέζηε ηνλ αζηξάγαιν κε επίδεζκν. 

 Ρνπνζεηείζηε ην πφδη ζε αλπςσκέλε ζέζε γηα 
λα κεηψζεηε ηε ξνή ηνπ αίκαηνο ζην 
ηξαπκαηηζκέλν ζεκείν. 

 Κεηαθεξζείηε ζηνλ γηαηξφ ή ζην λνζνθνκείν 
γηα λα γίλεη δηάγλσζε ηνπ ηξαπκαηηζκνχ θαη 
λα θαζνξηζηεί ε θαηάιιειε ζεξαπεία. 

 

ΔΙΚΟΝΑ : Ζ ηνπνζέηεζε πάγνπ θαη ε πεξίδεζε 

ηνπ πνδηνχ κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηε 

ζνβαξφηεηα ηνπ ηξαπκαηηζκνχ κέρξη ηελ 

κεηαθνξά ζαο ζηνλ γηαηξφ. 

 

Πεξίδεζε πνδνθλεκηθήο άξζξσζεο 

(αζηξαγάινπ) 

 Νη πην πνιινί πνδνζθαηξηζηέο γηα λα 

απνθχγνπλ ην ελδερφκελν ηξαπκαηηζκνχ 

πεξηδέλνπλ κε επίδεζκν ηελ πνδνθλεκηθή ηνπο 

άξζξσζε. Ζ επίδεζε πξέπεη λα γίλεηαη ιίγν 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνπφλεζεο θαη φρη απφ 

ην ζπίηη γηα λα κελ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία 

ηνπ αίκαηνο. Ζ επίδεζε γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ πην θάησ εηθφλα. 

Φξνληίζηε έηζη ψζηε ε πεξίδεζε λα κελ είλαη 

πνιχ ζθηθηή θαη ην πέικα ζαο λα κπνξεί λα 

εθηειεί θαλνληθά φιεο ηηο θηλήζεηο. 

 

ΔΙΚΟΝΑ : Ν ηξφπνο πεξίδεζεο ηεο 

πνδνθλεκηθήο άξζξσζεο. 

 

Δμεηάζεηο πγείαο 

 Γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηηο πξνπνλήζεηο 

είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ηαηξηθήο 

βεβαίσζεο πνπ λα βεβαηψλεη φηη είζηε θαιά ζηελ 

πγεία ζαο θαη κπνξείηε λα αζιείζηε θαλνληθά. Ζ 

ηαηξηθή ζαο εμέηαζε είλαη απαξαίηεηε θαη 

ζεκαληηθή γηαηί ζαο πξνθπιάζζεη απφ πνιινχο 

θηλδχλνπο. Κηα ζσζηή εμέηαζε πγείαο 

πεξηιακβάλεη ηηο πην θάησ εμεηάζεηο: 

1. Θαξδηνγξάθεκα 
2. Αθηηλνγξαθία ζψξαθα 
3. Αλαιχζεηο αίκαηνο 

 

Πόηε δελ πξέπεη λα αζινύκαη; 

1. ηαλ έρσ ππξεηφ. 
2. ηαλ παίξλσ θάξκαθα ή αληηβίσζε. 
3. ηαλ έρσ ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο (πφλν 

ζηελ θνηιηά, ηάζε γηα εκεηφ θ.α.). 
4. ηαλ πάζρσ απφ θάπνην ζνβαξφ ρξφλην 

πξφβιεκα πγείαο. 
5. ηαλ έρσ έληνλν πνλνθέθαιν. 
6. ηαλ ληψζσ πνιχ θνπξαζκέλνο. 

 

Πόηε πξέπεη λα δηαθόςσ ηελ πξνπόλεζε; 

1. ηαλ δαιίδνκαη. 
2. ηαλ έρσ ηάζε γηα εκεηφ ή αλαγνχιεο. 
3. ηαλ έρσ έληνλν πφλν ζε θάπνην κέξνο 

ή κέινο ηνπ ζψκαηνο. 
4. ηαλ κε ηζηκπήζεη κέιηζζα ε ζθήθα. 
5. ηαλ ληψζσ αδηαζεζία. 

 



 

 

 

 

 

Ζ αγσληζηηθή πεξίνδνο 1970 - 1971 ζα κείλεη βαζηά ραξαγκέλε ζηε κλήκε ησλ θίισλ Ξαλαζελατθνχ, 
θαζψο ε πνδνζθαηξηθή νκάδα ηνπ ζπιιφγνπ έθζαζε ζηνλ ηειηθφ ηνπ Θππέιινπ Ξξσηαζιεηξηψλ Δπξψπεο. 
Πηνλ δηάβα ηνπ γηα ηε κεγαιχηεξε δηάθξηζε ηνπ ειιεληθνχ πνδνζθαίξνπ ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, ν 
Ξαλαζελατθφο μεπέξαζε ηα εκπφδηα ηεο Εελέο Δο, ηεο Πιφβαλ Κπξαηηζιάβαο, ηεο Έβεξηνλ, ηνπ Δξπζξνχ 
Αζηέξα, ελψ ζηνλ ηειηθφ ηνπ Γνπέκπιετ, ζηηο 2 Ηνπλίνπ 1971, εηηήζεθε κε 2-0 απφ ηνλ Άγηαμ ηνπ Γηφραλ 
Θξφηθ. 

Ζ νκάδα ηνπ Γνπέκπιετ άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ αλακνξθσηή ηνπ Ξαλαζελατθνχ Πηέθαλ 
Κπφκπεθ θαη ηνλ δηάδνρφ ηνπ, Ιάθε Ξεηξφπνπιν. Πηηο 2 Ηνπλίνπ 1970, ν Φέξεληο Ξνχζθαο δηαδέρηεθε ηνλ 
έιιελα ηερληθφ, πνπ αλέιαβε πξνπνλεηήο ζηελ Δζληθή Διιάδνο. Ν Νχγγξνο πξνπνλεηήο, πνπ σο 
πνδνζθαηξηζηήο άθεζε επνρή, απνδείρζεθε ην κεγάιν φπιν ηεο νκάδαο, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο. Ν 
θαιπάδσλ ζπληαγκαηάξρεο, φπσο ήηαλ ην πξνζσλχκην ηνπ, θαηάθεξε λα πείζεη ηνπο παίρηεο ηνπ φηη πξέπεη λα 
θνηηάδνπλ ζηα κάηηα ηνχο αληηπάινπο ηνπο. «Έληεθα απηνί, έληεθα θη εκείο» ζπλήζηδε λα ιέεη. «Κε απηφ ην 
ηξνπάξην κάο εκςχρσλε ζπλέρεηα θαη καο έθαλε λα αληηκεησπίδνπκε ηνπο αληηπάινπο καο ρσξίο ην παξακηθξφ 
θφκπιεμ», δήισλε ν Κίκεο Γνκάδνο. 

Πεκαληηθφ κεξίδην ζην ρηίζηκν ηεο κεγάιεο νκάδαο είραλ νη βνεζνί ηνπ, Γαβξίινο Γαδήο θαη Γηάλλεο 
Ρδνπλάθνο, θαζψο θαη ν πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ, Κηράιεο Θίηζηνο, ζηξαηησηηθφο ζην επάγγεικα θαη εθιεθηφο 
ησλ ζπληαγκαηαξρψλ πνπ δηνηθνχζαλ ηφηε ηνλ ηφπν. Πην δξφκν γηα ηνλ ηειηθφ, ν Ξαλαζελατθφο πέηπρε 
ζπλνιηθά 16 γθνι θαη δέρζεθε 10. Ρα 10 απφ ηα 16 γθνι ηνπ ζεκείσζε ν Αληψλεο Αλησληάδεο, πνπ 
αλαδείρζεθε θαη πξψηνο ζθφξεξ ηεο δηνξγάλσζεο 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΙΣΔΡΑ: Ζ ηζηνξηθή νκάδα ηνπ 1971. ξζηνη απφ αξηζηεξά: Θακάξαο, Νηθνλνκφπνπινο, Βιάρνο, Ρνκάξαο, 

Πνχξπεο, Θαςήο. Θαζηζηνί απφ αξηζηεξά: Γξακκφο, Γνκάδνο, Αλησληάδεο, Φπιαθνχξεο, Διεπζεξάθεο 
ΓΔΞΙΑ: Ν Αληψλεο Αλησληάδεο έρεη ζθνξάξεη ζηέιλνληαο ηνλ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ ζηνλ ηειηθφ. 

 

 

 

ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΨΚΟΤ 

ΣΟ ΔΠΟ ΣΟΤ ΓΟΤΔΜΠΛΔΨ 
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http://www.sansimera.gr/almanac/0206
http://www.sansimera.gr/biographies/246
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ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 

Κάζεηε ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο παηρληδηνχ 

 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΖΞΔΓΝ 

ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ  

 

Μήθνο:  90κ. - 120κ., 
Πιάηνο: 45κ. - 90κ. 

Μεγάιε πεξηνρή: 16.5 κ. 
Μηθξή πεξηνρή:   5.5κ. 
εκείν πέλαιηη: 11κ. 

Αθηίλα θέληξνπ:  9.15κ. 

 

Ζ ΚΞΑΙΑ 

Βάξνο: 410-450 γξακκάξηα 

Ξεξηθέξεηα: 68-72 εθαηνζηά 

Ξίεζε κπάιαο: 0.6 - 1.1 

Κέγεζνο/size: 5 

 

 

ΝΗ ΔΠΡΗΔΠ 

 

Απόζηαζε 

δνθαξηώλ: 

7.32 κέηξα 

Ύςνο Γνθαξηώλ: 

2.44 κέηξα 

 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΝ 

ηελ θαλνληθή 

δηάξθεηα: 

2 εκίρξνλα ησλ 45 

ιεπηψλ 

ηελ παξάηαζε: 
2 εκίρξνλα ησλ 15 

ιεπηψλ 

 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΞΑΗΘΡΥΛ 

Παπνύηζηα 
πνδνζθαίξνπ    

(απαγνξεχνληαη νη 
ζηδεξέληεο ηάπεο 

γηα ιφγνπο αζθαιείαο) 

Δπηθαιακίδεο 
 

ηνιή Οκάδαο 
 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΑΗΘΡΥΛ 

Βαζηθή Οκάδα: 11 παίθηεο 
Αλαπιεξσκαηηθνί: 3-7 παίθηεο 
Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηα νκάδα 

κείλεη κε 8 παίθηεο ζην παηρλίδη 

ιφγσ απνβνιψλ ή ηξαπκαηηζκψλ 

ηφηε απηή κεδελίδεηαη θαη ράλεη 

ηνλ αγψλα. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν ΑΟΣΖΓΝΠ ΡΖΠ ΝΚΑΓΑΠ 

Φνξάεη ην πεξηβξαρηφλην ηνπ 

αξρεγνχ. Δίλαη ν κφλνο παίθηεο 

πνπ έρεη ην δηθαίσκα λα κηιήζεη 

ζην δηαηηεηή. Δίλαη ππεχζπλνο 

γηα ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπκπαηθηψλ ηνπ έλαληη ηνπ 

δηαηηεηή θαη ηνπ αληηπάινπ θαη 

γηα ηελ ηήξεζε ηνπ fair play. 
 

 

ΔΛΑΟΜΖ ΞΑΗΣΛΗΓΗΝ 

Νη αξρεγνί ησλ 2 νκάδσλ 

ζπκκεηέρνπλ ζην 

ζηξηθνγχξηζκα ηνπ λνκίζκαηνο. 

Ν ληθεηήο επηιέγεη θαηνρή 

κπάιαο ή εζηία (πιεπξά 

γεπέδνπ). Ρν ίδην γίλεηαη θαη 

ζηελ έλαξμε ηεο παξάηαζεο θαη 

πξηλ ηε δηαδηθαζία ησλ πέλαιηη. 

 

ΚΞΑΙΑ ΔΛΡΝΠ ΘΑΗ ΔΘΡΝΠ 

ΞΑΗΣΛΗΓΗΝ 

Ζ κπάια είλαη εθηφο παηρληδηνχ 
φηαλ φιε ε πεξηθέξεηα ηεο έρεη 
πεξάζεη ηελ εμσηεξηθή γξακκή 

ηνπ γεπέδνπ. 

 

ΔΞΗΡΔΜΖ ΓΘΝΙ 

Έλα γθνι είλαη έγθπξν φηαλ 

φιε ε πεξηθέξεηα ηεο 

κπάιαο έρεη πεξάζεη 

νιφθιεξε ηε γξακκή 

ηέξκαηνο. 

 

ΞΔΛΑΙΡΗ 

Ξέλαιηη δίλεηαη: 

-φηαλ θάπνηνο παίθηεο 
αλαηξέπεηαη κέζα ζηα φξηα ηεο 
κεγάιεο πεξηνρήο. 
-φηαλ ακπληηθφο αλαθφπηεη ηελ 
πνξεία ηεο κπάιαο κε ην ρέξη 
εζθεκκέλα. 
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πέλαιηη, 

κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα 

θηππεζεί ε κπάια, φινη νη 

παίθηεο πξέπεη λα ζηέθνληαη 

εθηφο πεξηνρήο. 

 

-ηαλ θάπνηνο παίθηεο 
κπεη κέζα ζηελ πεξηνρή 
πξηλ ν παίθηεο πνπ εθηειεί 
ην πέλαιηη αθνπκπήζεη ηε 
κπάια. 
-ηαλ ν ηεξκαηνθχιαθαο 

κεηαθηλεζεί        απφ ηε 

ζέζε ηνπ  πξηλ ν παίθηεο 

πνπ εθηειεί ην πέλαιηη 

αθνπκπήζεη ηε κπάια. ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ΞΔΛΑΙΡΗ 

 

ΝΦΠΑΦΛΡ 

Έλαο παίθηεο είλαη ζε ζέζε 

νθζατλη φηαλ θεξδίδεη 

πιενλέθηεκα, επξηζθφκελνο πην 

κπξνζηά, απφ ηνλ ηειεπηαίν 

ακπληηθφ ηεο αληίπαιεο νκάδαο, 

ηε ζηηγκή πνπ θηππηέηαη ε κπάια 

πξνο απηφλ. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΗΡΟΗΛΖ ΘΑΟΡΑ 

-Αληηθαλνληθφ 
θηχπεκα ζε 
αληίπαιν. 
-Δπηθίλδπλν παίμηκν. 
-Έληνλε 
δηακαξηπξία ζην 
δηαηηεηή. 
-Ξαίμηκν ηεο κπάιαο 
κε ην ρέξη. 
-Ξαλεγπξηζκφο κε 
αθξαίν ηξφπν. 
-ηαλ θάπνηνο 
παίθηεο βγάιεη ηε 
θαλέια ηνπ κεηά 
απφ επίηεπμε γθνι. 
-Πθφπηκε 
θαζπζηέξεζε. 
-Κε ζπκκφξθσζε 
ησλ παηθηψλ θαηά ην 
ζηήζηκν ηνπ ηνίρνπο 
ζε θάνπι. 
-Κε ζσζηή 
ελδπκαζία (θαλέια 
έμσ). 
-Γηαπιεθηηζκφο κε 

ζεαηέο. 

ΘΝΘΘΗΛΖ ΘΑΟΡΑ 

 Αληηαζιεηηθφ θηχπεκα ζε αληίπαιν. 
 Αλαηξνπή παίθηε πνπ είλαη ζε θαζαξή 

ζέζε γηα γθνι. 

 Ρηκσξία κε δεχηεξε θίηξηλε θάξηα. 
 Δμχβξηζε ηνπ δηαηηεηή, ηνπ αληηπάινπ ή 

ησλ ζεαηψλ. 
 Δπηθίλδπλν ηάθιηλ  απφ πίζσ ζε 

αληίπαιν.  

 

Ζ ΠΥΠΡΖ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΝ  

ΞΙΑΓΗΝ ΑΝΡ 

 Θαη ηα δπν πφδηα έρνπλ επαθή κε ην 
έδαθνο. 

 Ζ κπάια θξαηηέηαη κε ηα δχν ρέξηα 
πίζσ απφ ην θεθάιη. 

 Θαλέλα πφδη δελ παηά ηε γξακκή 
γεπέδνπ ή κέζα απφ απηή. 

 

ΙΑΘΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΞΙΑΓΗΝ ΑΝΡ 

 Ρν πφδη παηάεη ηε γξακκή ή 
κέζα απφ απηή. 

 Ρν έλα πφδη δελ έρεη επαθή κε 
ην έδαθνο θαηά ηελ εθηέιεζε. 

 Ρα ρέξηα δελ εθηεινχλ 
νινθιεξσκέλε θίλεζε απφ 
πίζσ πξνο ηα κπξνο. 

 

ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ΞΙΑΓΗΝ ΑΝΡ 

Γίλεηαη φηαλ κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ε 

κπάια δελ κπαίλεη εληφο αγσληζηηθνχ 

ρψξνπ. 

 
 

 

 

 

 

ηαλ ε κπάια θεχγεη άνπη, ηφηε ην παηρλίδη 

επαλαξρίδεη κε ειεχζεξν θηχπεκα απφ ηε γσλία ηεο 

κηθξήο πεξηνρήο. Ρν ειεχζεξν θηχπεκα ζεσξείηαη 

έκκεζν (δηπιφ) θαη δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί απεπζείαο 

γθνι ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη αθνπκπήζεη άιινο 

παίθηεο ηε κπάια. Αλ ν παίθηεο πνπ θάλεη ην ειεχζεξν 

παζάξεη ζε ζπκπαίθηε ηνπ, ηφηε απηφο ζα πξέπεη λα 

αθνπκπήζεη ηε κπάια εθηφο ησλ νξίσλ ηεο κεγάιεο 

πεξηνρήο, δηαθνξεηηθά δίλεηαη έκκεζν γηα ηελ άιιε 

νκάδα. 

 

ΔΙΔΘΔΟΝ ΓΗΑΗΡΖΡΖ 

 Γίλεηαη κεηά απφ δηαθνπή ηνπ αγψλα. Ν 

δηαηηεηήο θαιεί θνληά ηνπ δπν παίθηεο, έλα 

απφ θάζε νκάδα, θαη ξίρλεη ηε κπάια 

αλάκεζά ηνπο. Γηα λα αθνπκπήζεη θάπνηνο 

απφ ηνπο παίθηεο ηε κπάια, πξέπεη πξψηα 

απηή λα αθνπκπήζεη ζην ρνξηάξη. 

ΔΞΑΛΔΛΑΟΜΖ 

ΞΑΗΣΛΗΓΗΝ  

  



  

 

 

 

 

ΑΚΗΔΙ ΔΞΟΙΚΔΙΧΗ ΜΔ ΣΗ ΜΠΑΛΑ 

     

Ξεξηγξαθή: Ξξνζπάζεζε λα ηζνξξνπήζεηο ηε κπάια ζε δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο ζνπ γηα φζν πην πνιχ 

ρξφλν κπνξείο. Γνθίκαζε κε ην ζηήζνο ηνπ πνδηνχ, κε ηνλ κεξφ θαη ην θεθάιη. 

     

Ξεξηγξαθή: Ξξνζπάζεζε λα ηξαβήμεηο ηε κπάια θαη λα ηελ αλεβάζεηο πξνο ηα πάλσ. 

 

ΑΚΗΕΙ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 

Σεχνική με τη μπάλα 



    

 

Ξεξηγξαθή: Κέηξα πφζα ζπλερφκελα θηππήκαηα κπνξείο λα θάλεηο κε ηε κπάια ρσξίο λα ζνπ πέζεη θάησ. 

Αξρηθά ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ην ζηήζνο ηνπ πνδηνχ (γχκλαζε θαη ηα δπν πφδηα), έπεηηα κφλν κε ηνλ κεξφ 

(γχκλαζε θαη ηνπο 2 κεξνχο), κεηά κφλν κε θεθάιη θαη ζην ηέινο ζπλδχαζε ηα φια καδί. Βάιε ζηφρν λα 

μεπεξλάο θάζε θνξά ην αηνκηθφ «ξεθφξ» ζνπ. 

 

ΑΚΗΔΙ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΣΗ ΜΠΑΛΑ 

 

      

Ξεξηγξαθή: Βάιε ζεκάδηα θαη πέξαζε αλάκεζα ηνπο κε ηε κπάια. 



     

 

Ξεξηγξαθή: Θαζνδήγεζε ηε κπάια αξρηθά κφλν κε ην έλα πφδη θηππψληαο ηε κπάια κηα κε ην έμσ κέξνο θαη 

κηα κε ην κέζα κέξνο (λα εμαζθείο θαη ηα δχν πφδηα). Πηε ζπλέρεηα κεηέθεξε ηε κπάια θηππψληαο ηελ κε ην 

εζσηεξηθφ θαη ησλ δχν πνδηψλ ελαιιάμ. 

 

     

Ξεξηγξαθή: Θαζνδήγεζε ηε κπάια πξνο έλα ζεκάδη θαη θηάλνληαο ζε απηφ γχξηζε κε ηε κπάια αιιάδνληαο 

θαηεχζπλζε κε ην εζσηεξηθφ ηνπ πνδηνχ, κε ην εμσηεξηθφ ηνπ πνδηνχ θαη κε πάηεκα ηεο κπάιαο.  



    

Ξεξηγξαθή: Θάλε πεξηζηξνθέο κε ηε κπάια γχξσ απφ έλα ζεκάδη ρξεζηκνπνηψληαο ην εζσηεξηθφ θαη ην 

εμσηεξηθφ ηνπ πνδηνχ. 

 

     

Πεοιγοαθή: Μέηοεζε πόζε απόζηαζε μπξοείπ μα διαμύζειπ παίδξμηαπ ηε μπάλα ζηα πόδια, ςτοίπ μα ζξρ 

πέζει κάητ.  



     

Πεοιγοαθή: Ρίνε σελά ηε μπάλα και ζηξ καηέβαζμα ηεπ ζηαμάηεζε ηεμ με ηξ εζτηεοικό και ηξ εντηεοικό ηξρ 

πξδιξύ. 

ΑΚΗΔΙ ΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΟΤ ΟΤΣ  

 

    

Ξεξηγξαθή: Βάιε αξηζκεκέλα ζεκάδηα ζε έλα ηνίρν θαη πξνζπάζεζε λα πεηχρεηο ην ζηφρν. Βάιε πφληνπο ζε 

θάζε ηεηξάγσλν θαη πξνζπάζεζε λα καδέςεηο φζνπο πην πνιινχο πφληνπο κπνξείο. 



   

Ξεξηγξαθή: Θξέκαζε έλα θαλειάθη ζηε γσλία κίαο εζηίαο θαη πξνζπάζεζε λα ην πεηχρεηο ζνπηάξνληαο απφ 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο.  

 

ΑΚΗΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗ ΠΑΑ 

 

 

Ξεξηγξαθή: Πηείιε ηε κπάια κέζα ζην ηεηξάγσλν πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα ζεκάδηα. Μεθίλα απφ ηα 10 βήκαηα θαη 

κεηά απφ θάζε εχζηνρε βνιή λα απμάλεηο ηελ απφζηαζε θαηά 5 βήκαηα κέρξη λα θηάζεηο ηα 25 κε 30 βήκαηα. 

 



ΑΚΗΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΑΑ 

 

   

 

Ξεξηγξαθή: Ξαίμε πάζεο ζηνλ ηνίρν αλάκεζα απφ δπν ζεκάδηα. Πηαδηαθά κεγάισζε ηελ απφζηαζε. 

Ξξνζπάζεζε ζηελ αξρή λα ζηακαηάο ηε κπάια φηαλ επηζηξέθεη ζε „ζέλα. Κεηά παίμε ζπλερφκελα θαη κέηξα 

πφζεο θνξέο πέξαζεο  ηε κπάια κέζα απφ ηα ζεκάδηα. Ζ άζθεζε γίλεηαη θαη κε ηα 2 πφδηα γηα λα βειηηψζνπκε 

θαη ηελ ηερληθή ηνπ ¨αδχλαηνπ¨ καο πνδηνχ. 

 

 
 



ΥΟΡΗΓΟΙ ΔΚΓΟΗ 
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